
Adventi programok

Számos adventi programmal várták 
a kerületieket a karácsony előtti utolsó 
hetekben is intézményeink. (6. oldal)

Zöld Duna-partot!

Zöld Duna-partot Dél-Budán! címmel
kezdeményezett lakossági egyeztetést
Németh Zsolt országgyűlési képviselő. (2. oldal)

Fenyőfaosztás

Több helyen is osztottak fenyőfákat 
az önkormányzat jóvoltából a rászorulóknak 
Budafok-Tétényben. (6. oldal)

VÁROSHÁZI HÍRADÓ
buDAfOk-tétény 

XXIX. évf. 24. szám 2021. december 15.
 

 Kisváros a nagyvárosban

Megkezdődött az iskolai báli szezon. A 
mostani időszakban minden középis-
kolában esedékessé vált a szalagavató 
bálok megrendezése. Ezt szerencsé-
re idén a járványhelyzet sem írta felül. 
Mivel a szalagavató bál speciális isko-
lai rendezvénynek minősül, nem vo-
natkozik rá a veszélyhelyzetben előírt 
szabályozás. A diákok és tanárok tehát 
korlátozás nélkül mehettek az ünnep-
ségre, a szülők és családtagok azon-
ban védettségi igazolvánnyal.

A szalagavató a középiskolás évek 
meghatározó eseménye, az első jele 
annak, hogy a ballagó hamarosan el-
hagyja az iskolát. Talán csak kevesen 
tudják, hogy a szalagavató hagyomá-
nya Selmecbányáról indult, a városban 
található bányászati akadémiáról. Ele-
inte a szalagavatót valetálásnak ne-
vezték, amely a latin „Valete!” kifeje-
zésből származik, jelentése: „Éljetek 
Boldogul”. Ezt rendszerint a végzősök 
kiáltották a kisebbeknek. A végzős di-
ákok a szalagot az utolsó tanév első fe-

lében, a Szalagtűző Szakestélyen kap-
ták meg. A mai diákok nem szakestélyt 
szerveznek, hanem egy előadással 
kedveskednek szeretteiknek, taná-
raiknak és az utánuk következő diák-
társaknak, majd az érettségi után a 

szalag egy örök emléke lesz a közép-
iskolás éveknek.

A kerületben is több középisko-
la működik, ahol megtartják ezeket a 
bálokat, képünk a Kempelen Farkas 
Gimnáziumban készült.

Megnyílt a jégsátor
A nagyközönség csütörtökön próbálhatta ki először a korcsolyapályát

Feltűzték a szalagokat a végzősök
Báli szezon a budafok-tétényi középiskolákban

Dél-budai Jég- és Szabadidő Cent-
rum néven nyílt meg múlt hét csü-
törtökön a jégsátor a DunaFoknál. A 
nagyközönség már aznap használ-
hatta a jégpályát, és a tervek szerint 
430 kerületi óvodás is igénybe vehe-
ti a létesítményt, Ezen kívül lesznek 
még oktatási programok, miközben a 
felnőttek jutányos árú, a diákok és a 
nyugdíjasok kedvezményes belépők-
kel korcsolyázhatnak.

A múlt héten megnyitotta kapuit a 
Dél-budai Jég- és Szabadidő Centrum 
a budafoki Duna-parton, a DunaFok 
Sport- és Szabadidő Központban. A 
közismertebb nevén csak jégsátor-

nak nevezett létesítmény megkapta 
az összes engedélyt, és csütörtöktől 
várta a nagyközönséget. Szombaton 
15 órától 20.30-ig vehette igénybe 
a pályát a nagyközönség, vasárnap 
szintén 15 órától korcsolyázhattak itt 
a sportolni, mozogni vágyók 19 órá-
ig. A felnőtt belépőjegy 1200 forintba 
kerül, a diákok pedig már 800 forin-
tért korizhatnak a sátorban a diák-
igazolvány bemutatásával. A nyugdí-
jasok kedvezménye ennél is nagyobb, 
ők 700 forintos áron vehetik igénybe 
a jégpályát. Akiknek nincs korcsolyá-
juk, 600 forintért bérelhetnek is ilyen 
sporteszközt a helyszínen. Mivel az 

előre tervezett programok időpont-
ja változhat, ezért kérik az érdeklő-
dőket, hogy mindig tájékozódjanak 
erről a Dél-budai Jég- és Szabadidő 
Centrum honlapján. A honlap tanúsá-
ga szerint egyébként bot és korcsolya 
technikai képzést is tartanak a jégen 
kedden és csütörtökön reggel 6 órától 
7-ig. Erre várják a jelentkezését min-
den profi, amatőr és utánpótlás korú 
játékosnak, akik pluszedzéseken sze-
retnének részt venni. Jelentkezni le-
het a jegberles@gmail.com e-mail 
címen. A képzés díja 1500 forint fe-
jenként és alkalmanként.

folyTaTáS a 12. olDaloN

   

Kóbor János emlékezete
Kerületi művészek beszéltek lapunknak 
az Omega nemrég elhunyt frontemberéről 
(7. OlDAl)

– A kerület főutcáját, a Kossuth Lajos ut-
cát sikerült felújítani, de a közlekedé-
si problémák még mindig nem szűntek 
meg, sok a dugó Budafok-Tétény belvá-
rosában. Miért van ez így, és hogyan pró-
bálnak meg segíteni ezen a problémán?

– A közlekedés ügyét érdemes ösz-
szefüggéseiben vizsgálni. Ezt a rend-
szert sok minden befolyásolja, például 
az üzemanyagárak, a szolgáltatási díjak 
alakulása és a nagy forgalomból adó-
dó környezetszennyezés csökkentésé-
re irányuló intézkedések is. A megoldás 
érdekében nagy erőfeszítéseket tesz az 
ország, a kormány, főleg a vasútfejlesz-
tés terén. Ehhez képest szembesülünk 
a fővárosi valósággal, az indokolatlanul, 
kampányszerűen fölfestett kerékpársá-
vokkal, az elöregedett közösségi jármű-
vekkel, a szervezetlenséggel, a széteső 
közlekedési rendszerrel. A külső kerü-
letek lakói az agglomeráció fejlődése 
és az új beépítések miatt azzal is küz-
denek, hogy szinte már be sem tudnak 
jutni a belvárosba gépkocsival. Érzékel-
jük, hogy a szomszédos Újbuda tízezres 
nagyságrendben épít lakásokat, anél-
kül, hogy megépülne a működésükhöz 
szükséges infrastruktúra, az orvosi ren-
delő, az oktatási intézmények, a posta, 
a közigazgatás fióképületei. Ebből pe-

dig az következik, hogy az új lakásokba 
költözők kénytelenek lesznek útra kel-
ni, főleg gépjárművel, ezért mi már a 
két kerület határát is egyre nehezebben 
tudjuk autóval átlépni. Emiatt mi is vál-
toztatásra kényszerülünk mindennap-
jainkban. Előtérbe kell helyezni a kötött 
pályás közösségi közlekedés (villamos, 
vasút) fejlesztését. Erről tárgyalásokat 
kezdtünk Fürjes Balázzsal, a Miniszter-
elnökség Budapest és az agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkárával, 
Vitézy Dáviddal, a Budapest Fejleszté-
si Központ (BFK) vezérigazgatójával és 
Somodi Lászlóval, a BFK közlekedésfej-
lesztési igazgatójával. 

folyTaTáS aZ 5. olDaloN

Egyensúlyban 
a kerületi költségvetés
Karsay Ferenc: Nem tervezünk csökkenést 
az önkormányzati szolgáltatásokban

   

   

Budafok-Tétény,
a sportos kerület
Számtalan kül- és beltéri sportolási 
lehetőséget biztosítunk minden 
korosztálynak Budafok-Tétényben.
a kerület sportéletét 
és -fejlesztéseit mutatja be 
legújabb kiadványunk, 
amit lapunkban találnak meg.

A VÁROSHÁZI HÍRADÓ 
neVében ÁlDOtt 
kARÁcSOnyt 
éS bOlDOg 
új éVet kÍVÁnunk 
mInDen keDVeS 
OlVASÓnknAk!



2 VÁROSHÁZI HÍRADÓ
Önkormányzati hírek

Újabb stratégiai partnerei 
lettek az önkormányzatnak
Szoros együttműködés a közös értékek mentén
Újabb négy céggel kötött stratégi-
ai partnerségi megállapodást Buda-
fok-Tétény önkormányzata. A felek az 
egyezséget ünnepélyes keretek között 
írták alá december 8-án a Városháza 
Házasságkötő termében.

A cégek képviselőit Karsay Ferenc 
polgármester fogadta, aki kihangsú-
lyozta: az önkormányzat fontos célkitű-
zése, hogy a vállalkozások jól érezzék 
magukat Budafok-Tétényben, és azt 
várják tőlük, hogy tevékenységük, vala-
mint az általuk nyújtott szolgáltatások 
a kerületiek megelégedésére szolgál-
janak. A kerület vezetője kiemelte, hogy 
a négy új partnerrel a több mint négy 
éve elindított kezdeményezésük ered-
ményeképpen hatvankilencre nő az ön-
kormányzattal együttműködő vállalko-
zások száma.

A használtautó-kereskedelemmel és 
szervizzel foglalkozó Car-Éra Kft. ügyve-
zető igazgatója, Pecoll József elmond-
ta, hogy 2013 óta foglalkoznak a kerü-
letben használt autók kereskedésével. 
Telephelyük tizennégyezer négyzetmé-
ter, ahol átlagban 300-400, többnyire 
négyévesnél fiatalabb autó cserél gazdát 
évente. Az itt dolgozó tizenkét munka-
társának többsége kerületi lakos, ahogy 
ő maga is az gyermekkora óta.

Az Alföld-Tabak Kft. egy országos 
hálózatot lát el dohányipari termékek-
kel, 2018 óta Budafok-Tétényből – tud-
tuk meg a kerületben huszonöt éve 
lakó Olasz Gábortól. Az ügyvezető arra 
számít, hogy az önkormányzat is segí-
ti majd abban, hogy egyre több kerüle-
ti munkavállalót foglalkoztassanak. Az 
1999-ben alakult cég zöldmezős beru-
házásának köszönhetően épült fel há-
rom éve a hatezer négyzetméteres, 
zöldenergiát használó csarnok a Car-
Éra Kft. szomszédságában, a Növény 
utcában.

A Pezsgküvő Kft.-t Kövesdi István 
képviselte az aláírásakor. A tősgyökeres 
nagytétényi vállalkozó a cég bemutatá-
sakor kiemelte, hogy a közel négy évig 
tartó felújításkor, amely a Törley Pincé-
szet egyik részét érintette, próbálták 
megőrizni a tradicionális környezetet. 
Elmondta, hogy a pandémia miatt egy 
évet csúsztak a 27 szobás, 100 parkoló-
hellyel rendelkező 22 Rendezvényköz-
pont és Boutique Hotel megnyitásával, 
amely esküvők és céges partik helyszí-
neként szolgál.

A Civilút Alapítvány nevében Gulyás 
Andrea kuratóriumi tag beszélt. Pro-
jektjeik közül kiemelte az időskorú-
akat célzó Odaadó programot. Olyan 
önkormányzatokat keresnek – mond-
ta –, amelyeknek fontos az idősekkel 
való törődés, a róluk való gondoskodás, 
majd hozzátette, hogy Budafok-Tétény 
önkormányzata volt az első, ahol nyitott 

kapukkal fogadták elképzeléseiket, és 
a megállapodás is megszületett.

A Civilút Alapítvány székhelye nem 
Budafok-Tétényben található, de az 
alapítvány céljai összhangban van-
nak a kerület családbarát törekvései-
vel – szerepel a mindkét fél által aláírt 
egyezségben.

Az önkormányzat és partnerei kö-
zött létrejött stratégiai megállapodá-
sok még szorosabb együttműködést 
feltételeznek a közös értékek mentén. 
A város vezetése egyszerűsített hivatali 
ügyintézéssel és bemutatkozási, meg-
jelenési lehetőségekkel segíti a vele 
együttműködésre lépő vállalkozásokat, 
cserébe aktív részvételt vár tőlük a ke-
rület közéletében. Partnerei számára 
évente egyszer találkozót szervez, hogy 
a vele együttműködő társaságok egy-
más profilját és működését is megis-
merhessék. TaMáS aNgéla

Németh Zsolt országgyűlési képvi-
selő és Karsay Ferenc, Budafok-Té-
tény polgármestere november 16-án 
egyeztetést folytatott Vitézy Dáviddal, a 
Budapest Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatójával az Albertfalvát is érintő elővá-
rosi vasúti közlekedés fejlesztéséről.

Albertfalva vasútállomáson a puszta-
szabolcsi 40a vonal számára is új, aka-
dálymentes peron kialakítására kerül 
sor, valamint lift is készül. Az utasoknak 
így lehetővé válik az átszállás a Budai fo-
nódó villamoshálózatra, és a Fehérvá-
ri úton közlekedő villamosok is egysze-
rűen megközelíthetők lesznek. Külön 
figyelmet fordítanak a környék zöld felü-
leteinek megóvására a fejlesztés során. 
A tervek szerint Albertfalva vasútállomás 
környezetében P+R parkolókat, még új-
donságnak számító kerékpáros-várako-
zóhelyeket, úgynevezett bikeboxokat épí-
tenek. A tervezési folyamatba szeretnék 
bevonni az érintett lakosságot. Mondja el 
véleményét online kérdőív formájában.

A kérdőívet a https://bfk.hu/
albertfalva/ linken lehet kitölteni janu-
ár elejéig.

Albertfalva már most is létező vasúti 
megállóhely, de az itt egymás mellett 
haladó székesfehérvári (30a) és pusz-
taszabolcsi (40a) vonalak közül csak az 
előbbiek vágányai mellett vannak pero-
nok, viszont az utóbbiaknál lenne igazán 
szükség rájuk.

A Budapesti Agglomerációs Vas-
úti Stratégia az elővárosi vonatok szá-
mának emeléséhez a két, Érd városától 
párhuzamos vonalon olyan összehan-
golt közlekedési rendet vázol fel, amely 
lényegében a vonatok sebesség szerin-
ti szétosztásán alapul. Ehhez Albertfal-
ván új megálló kell, hogy az elővárosi 
személyvonatok a 40a vonalon tudjanak 
majd itt megállni.

A Budapest Fejlesztési Központ a 
MÁV-val együttműködésben kezdi meg 
az új megálló tervezését. A megálló 
akadálymentes lesz, lift és új peron is 
készül, és a vasút mindkét oldalára ke-
rülnek kerékpártárolók. Vizsgálat alatt 
van a P+R és K+R (Kiss and Ride – rövid 
várakozási idejű) parkoló kialakítása, de 
ezek elhelyezéséről még végleges dön-
tés nem született. A fejlesztés célja az 
is, hogy a Fehérvári úti villamosokhoz 
egyszerűen lehessen innen eljutni, mert 
ez az átszállás kulcsfontosságú a budai 
fonódó villamos és az elővárosi vonatok 
között. A megálló még hangsúlyosabb 
szerepet fog kapni a déli körvasút elké-
szülte után, amikor innen vonattal nem-
csak a Déli pályaudvar felé lehet sűrűn 
eljutni majd, de a körvasúton át Pest-
re is, a távlatban tervezett vasúti alagút 
utáni forgalmi rendről nem is beszélve, 
amikor innen átszállás nélkül a Nyugati 
pályaudvar is elérhető lesz majd.

(BuDafokTeTeNy.hu – Vh)

Új vasúti megálló 
Albertfalván
Kérdőív kitöltésével mondhatjuk el 
véleményünket az új állomásról

Zöld Duna-partot Dél-Budán! címmel 
kezdeményezett lakossági egyeztetést 
Németh Zsolt országgyűlési képvise-
lő. Mint azt a közösségi oldalán a po-
litikus közölte, a nagyarányú beépíté-
sek miatt ez a terület veszélyben forog, 
ezért kezdeményezi, hogy létesüljön 
zöld Duna-part a Lágymányosi-öböltől 
egészen a nagytétényi kastélyig. Része 
lehetne ennek bicikliút, futópálya, sza-
badtéri kondipark, több horgászhely és 
kutyafuttató is. Ennek érdekében Né-
meth Zsolt egyeztetést kezdeményezett 

Vitézy Dáviddal, a Budapest Fejlesztési 
Központ vezérigazgatójával, és szeretné 
megkérdezni az ügyben a lakosságot is. 
A párbeszéd a lakossággal egy kérdőív 
kitöltésével indul, amelyet megtalálnak 
a dunapart.nemethzsolt.hu weboldalon.

A fideszes országgyűlési képviselő 
szerint Dél-Buda rengeteg kiaknázatlan 
lehetőséggel rendelkezik Duna-parti te-
rületein a Kopaszi-gáttól Nagytétényig. 
Ezekhez a területekhez most méltatla-
nul kevés helyszínen férünk hozzá, ke-
vés helyen része életünknek. Azért kez-

deményezett egyeztetést a Budapest 
Fejlesztési Központ vezérigazgatójával, 
hogy a jövőben a Duna-part növényei, 
állatai és az emberek is jól érezzék itt 
magukat. Egyetértettek abban, hogy a 
mostani helyzeten változtatni kell – tá-
jékoztatott az országgyűlési képviselő. A 
most induló lakossági egyeztetés révén 
minden dél-budai polgár véleménye be-
folyásolja majd, hogyan alakítsuk ki kö-
zösen, mire használjuk mindannyiunk 
Duna-partját.

(faceBook/NéMeTh ZSolT)

Zöld Duna-partot 
Dél-Budán!
Németh Zsolt egyeztetést kezdeményezett a lakossággal

Életmentés Tétényben
Egy példás lélekjelenléttel és egészségügyi alapismeretekkel rendelkező ke-
rületi lakos segített életet menteni a Barackos útra kiérkező mentőknek. A 
Barackos út 139. alatt félreálló személygépjármű utasa lett rosszul. A sofőr, 
miután észlelte a bajt, mentőt hívott, de egy helyi ács még a kiérkezés előtt a 
segítségére sietett. A hölgy újraélesztését az OMSZ munkatársai folytatták, 
majd a beteget a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikára szállították. Az 
érdi nő valószínűsíthetően szívrohamot kapott. A mentők szerint azért lehe-
tett sikeres az újraélesztési folyamat, mert azt a hölgy segítségére siető civil 
időben és szakszerűen megkezdte.

Multifunkcionális takarítógép
Munkába állították Budafok-
Tétény új multifunkcionális ta-
karítógépét. A városvezetés 
kiemelt figyelmet fordít a tele-
pülés rendezettségére, tiszta-
ságára. Az új járművet egész 
évben lehet használni, mivel 
útseprésre, útlocsolásra, hó-
kotrásra és csúszásmentesí-
tésre is alkalmas. Az új gép az 
útszegélyeket és a járdákat is 
takarítja. A jármű meghatáro-
zott útvonalterv szerint halad 
a kerületben, hétköznaponként 
napi 8 órán keresztül végez ta-
karítási munkákat. A 4 funkci-
ós eszközt a Budafok-Tétényért 
Városfejlesztő Kft. szakképzett 
munkatársai működtetik.

Tiltakozás Kelenföld városközpont miatt
A Kelenföld Városközpont Megmentése Mozgalom nyílt levélben szólította 
fel a XI. kerület képviselő-testületét, hogy a sajtóban nyilvánosságra került 
hangfelvételek és a november 29-én a sajtóban megjelent és feltárt továb-
bi információk, valamint a demokrácia alapelveinek megfelelően, a mozga-
lom által összegyűjtött 7000 érintett tiltakozó aláírásának okán vonja vissza 
az ingatlanegyüttes eladására kiírt pályázatot, és dolgozzon ki egy fejlesztési 
koncepciót a hasznosításra. A kezdeményezéshez csatlakozott Németh Zsolt 
fideszes országgyűlési képviselő is.
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a karácsonyt megelőző időszak mindig nagyon sűrű mindannyiunk életében.
Budafok-Tétényben sincs ez másképp. a nagy sürgés-forgásban azonban fontos, 
hogy legyen időnk meglátni azokat, akiknek a segítségünkre van szüksége, akik-
nek meg kell köszönnünk valamit, akikért hálásak lehetünk.

az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az önkormányzat éppen ezért idén is 
igyekszik megfelelni a fenti ismérveknek. 150 fenyőfát osztunk szét a szociálisan 
rászorultak körében, hogy nekik is meghitt, szép ünnepük lehessen. Ne árnyé-
kolja be a családi együttlétet a hagyományos karácsonyfa hiánya.

köszönni is van mit, hiszen sajnos ez az év sem telt el anélkül, hogy a járvány 
ne nehezítette volna meg mindannyiunk életét. a kerületi iskoláknak immáron 
évek óta nem az önkormányzat a fenntartója, de ennek ellenére számunkra fon-
tos az, hogy érezzék a kerületi gyermekekért dolgozó pedagógusok, hálásak va-
gyunk a helytállásukért. erőnkhöz mérten igyekszünk ajándékkal is kifejezni 
megbecsülésünket. fontos a sok munka és stressz mellett a tartalmas kikapcso-
lódás, éppen ezért idén egy olyan utalvánnyal készültünk számukra, amelyet a 
klauzál ház bármelyik programjára felhasználhatnak.

Ilyenkor decemberben nemcsak a családok készülődnek, de Budafok-Tétény 
minden szűkebb és tágabb közössége is összegyűlik, hogy együtt ünnepeljék meg 
a karácsonyt. Idén a tavalyi kimaradt találkozások zömét tudjuk pótolni, és nyug-
díjasklubjainkba, civil szervezeteink alkalmaira, egyházi körökbe és intézménye-
inkbe is elvihetjük az önkormányzat ajándékát, a 2022. évi kerületi naptárat.

Idén pedig ismét összegyűlhetünk a Budafoki Betlehemesen, hogy fáklyás 
menetben bejárva Budafok belváros templomait, végül megérkezzünk a Piac tér-
re, ahol forró teával, pogácsával és karácsonyi műsorral várunk mindenkit!

Így készülünk, újra közösségben, együtt a Megváltó születésére!
Boldog karácsonyt, Budafok-Tétény!

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Csendes készülődés
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Képviselet

Mi A vÉlEMÉNyüK?

a polgármesteri hivatal kiszámol-
ta a budafok-tétényi családsegítőben 
okozott kár mértékét

A decemberi testületi ülésre a polgár-
mesteri hivatal kiszámolta a Daróczi 
Csilla és társai által okozott kár becsült 
összegét. E szerint a teljesítés nélkül 
vállalkozóknak kifizetett összegek 30 
millióra rúgnak, a fiktív foglalkoztatás 

alapján három barátnőnek kifizetett 
összeg szintén 30 millió, a gépjármű-
használatra szabálytalanul elszámolt 
összeg 2,5 millió forint volt 2016 szept-
embere óta. Az önkormányzat a saját 
bérlakásrendeletét megszegve adott 
lakbérkedvezményt Daróczi Csillának, 
az ezzel okozott kár 1 248 660 Ft volt. A 
kimutatásban a napi rendszerességgel 
eltulajdonított adományok értéke nem 
szerepel.

A valós okozott kár a fentinél sok-
kal több lehetett, hiszen az első beje-
lentés a visszaélésekről 2007-ben volt, 
azóta sikerült az ügyet szőnyeg alá sö-

pörni. 2019-ben már a belső ellenőri 
jelentés is súlyos problémákat tárt fel, 
mégis jelentős jutalmat kapott 2019 
végén Daróczi Csilla.

A 2020. évi, általam vezetett bizott-
sági vizsgálat és feljelentés után a 
rendőrség a költségvetési csalás, csa-
lás, sikkasztás, közokirat-hamisítás, 
hűtlen kezelés gyanúját megalapo-
zottnak látta. A nyomozás a NAV Bűn-
ügyi Főigazgatóságnál folytatódik.

A budafoki Városházán a felelőssé-
get még senki nem vállalta, az alpol-
gármesterek pedig 2020-ban és 2021-
ben is milliós jutalmakat vettek fel.

kerekeS gáBor
önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

SegÍTSÜNk kÖZÖSeN ÚJra!
Szívesen adnál személyre szabott 
ajándékot egy olyan gyermeknek, aki 
szerényebb körülmények között él? 
Ismersz olyan dél-budai családot, 
ahol nem biztos, hogy kerül ajándék a 
karácsonyfa alá? Vagy éppen nálatok 
jönne most jól egy kis segítség, hogy 
a gyerkőcnek teljesüljön a kívánsá-
ga? Ha bármelyik kérdésre igen a vá-
laszod, akkor vegyél részt te is a kará-
csonyi cipősdoboz-akciónkban!

A Közösség Dél-Budáért Egyesü-
let vezetőjeként Tóth Endre budafok-
tétényi önkormányzati képviselővel, 
és Orosz Annával, Újbuda alpolgár-
mesterével közösen kezdtünk bele 

egy karácsonyi akcióba, ami a szok-
ványos cipősdoboz-akcióknál kicsit 
személyesebb. Az adományozók itt 
konkrét rászoruló gyermekek anonim 
profiljai közül választhatnak, ahol az 
is le van írva, hogy minek örülne a kis 
lurkó, így nem egyenajándékok ké-
szülnek, hanem személyre szabottak. 
És talán nagyobb eséllyel teljesül egy 
régi kívánság, mikor a cipősdoboz fe-
dele karácsonykor kinyílik.

Az oldalunkat itt tudod elérni: 
https://grinch.smartergrid.hu/#/base 

Kérlek, ha ismersz olyan családot, 
ahol elkélne a segítség, akkor ajánld 
nekik az oldalunkat. Ezen a felüle-
ten tudják megadni, hogy mire lenne 
szüksége a gyermeküknek: https://
grinch.smartergrid.hu/#/registration

Köszönjük, ha te is részt veszel a 
cipősdoboz-akciónkban! Valósítsuk 
meg együtt a karácsonyi csodát!

kóBer gyÖrgy Márk
önkormányzati képviselő
közösség Dél-Budáért 
egyesület

Tisztelt Budafokiak!
Rám került a sor, hogy a most követ-
kező lapszámban tájékoztassam önö-
ket a kerületben zajló eseményekről. 
Miközben azon gondolkodtam, mi-

ről írjak az év utolsó megjelenésé-
ben, bevillant, hogy itt van-e az ide-
je politikáról, ügyes-bajos dolgokról, 
vagy netán a testületi ülés anyagá-
ról beszámolnom? Nem, nincs helye! 
Miközben lélekben a karácsonyra ké-
szülünk, rohangálunk, hogy minden a 
helyén legyen, mikor a család össze-
gyűlik a feldíszített fa körül. Most örül-
jünk annak, hogy idén a magas számú 

oltakozásnak hála, részünk lehet a kö-
zös ünneplésben.

Nincs más dolgom, mint nagyon 
boldog, békés ünnepeket és sikerek-
ben gazdag boldog új évet kívánni a 
kerületben élőknek.

És ígérem, mi, képviselők jövőre is 
megteszünk mindent, hogy fejlődjön, 
szépüljön Budafok-Tétény, a mi ottho-
nunk.

JuráS láSZló  
önkormányzati képviselő
általános Ipartestület

Kerületünk méltán viselheti a zöldkerü-
let címet, hiszen szerencsére rengeteg 
zöld felületnek örülhetünk együtt. Az 
önkormányzat vezetésének kiemelt cél-
ja, hogy ne csak megóvjuk, de fejlesz-
szük, bővítsük is ezeket a területeket, 
továbbá lehetőséget biztosítsunk arra, 
hogy minél több itt élő élvezhesse a ter-
mészet közelségét.

A decemberi testületi ülésen sza-
vaztak a kerületben lévő táj- és kör-
nyezetvédelmi területeket érintő kon-
cepcióval kapcsolatos döntésről. A 
témát Somos Iván képviselő vetet-
te fel, Karsay Ferenc polgármester 
pedig kijelentette, az ügy fontossága 
nem tűri a pártpolitikai ellentéteket, 
ezért támogatásáról biztosította azt. 
A Németh Zoltán alpolgármester ál-
tal beterjesztett javaslatot el is fogad-
ták. 2020 januárjában Karsay Ferenc 
polgármester együttműködést kért 
ennek kapcsán a fővárostól, amely-
re azonban sajnos azóta sem kapott 
választ. Az önkormányzat fontos cél-
ja a természetvédelmi területek meg-
óvása és bővítése. A Duna-part közös 
kincsünk, amelynek védelme kiemel-
ten fontos. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő ezért egyeztetést kez-
deményezett a Budapest Fejlesztési 
Központtal. A tárgyalás célja az volt, 
hogy a jövőben a Duna-part növényei, 

állatai és az emberek is jól érezzék itt 
magukat. Németh Zsolt szerint a Du-
nával, mint természet adta lehetőség-
gel, élni kell, hiszen az fontos a kerület 
számára közlekedési, környezetvédel-
mi és rekreációs szempontból is. Az 

országgyűlési képviselő ezért most 
a lakosok segítségét kéri. Az itt élők 
közösen dönthetnek arról, hogy mit 
szeretnének a Duna-parton. Németh 
Zsolt annak érdekében, hogy minden-
ki elmondhassa javaslatait, társadal-
mi egyeztetést indított. Az alábbi lin-
ken ön is elmondhatja véleményét: 
dunapart.nemethzsolt.hu.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a környezetvédelemre, hogy a kerü-
letünk minél zöldebbé váljon, a meglévő 
zöld felületeinket pedig meg tudjuk tar-
tani. Az önkormányzat által megalkotott 
Klímastratégia is ezt a célt szolgálja, amit 
decemberi ülésén tárgyalt a képviselő-
testület. A stratégia célkitűzései között 
szerepel a lakóházak energiahatékony-
ságának növelése, valamint az épüle-
tek energetikai korszerűsítése. A tervek 
szerint kialakítanak egy elektromoske-
rékpár-megosztó rendszert is. Az ön-
kormányzat tárgyalást kezdeményezett 
a fővárossal annak kapcsán, hogy a MOL 
Bubi, a Budapesti Kerékpáros Közösségi 
Közlekedési Rendszer is minél előbb el-
érhetővé váljon az itt élők számára.

A Klímastratégia megalkotása ki-
emelten fontos lépés, hiszen a klí-
maváltozás mindenkit érint, és azon-
nali cselekvésre van szükség. Az 
önkormányzat nemcsak szavakban, 
hanem tettekben is tenni kíván környe-
zetünk védelméért.

Szavaztak 
a klímastratégiánkról
Kiemelt feladat a zöldterületeink védelme és bővítése

BuDAFOKi BETlEhEMES
hagyományos fáklyás séta a kerületben
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
szeretettel meghívja a kerület polgárait
2021. december 17-én, pénteken 16 órakor
egy közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra, 
egy pohár forró teára, forralt borra és pogácsára.

A fáKlyáS fElVONuláS prOgrAMjA:
16.00 órakor a Szent lipót plébánia-templomnál a rózsakerti 
Baptista Közösség pillangó Óvodájába járó gyermekek műsora
16.20-kor a Budapest-budafoki református Templomnál 
a rózsakerti Demjén István református általános Iskola 
és gimnázium gyermekkórusának fellépése
16.45-kor a Budafoki Evangélikus Templomnál a Budafok-tétényi 
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és általános iskola 
Csilingelő gyermekkórusának előadása
17.00 órakor a Budafoki Szomszédok piaca előtti piactéren 
polgármesteri köszöntő 
és paár julcsi – Hangoló: Kerekerdő című ünnepi családi koncertje 
gyülekező a Szent lipót-plébániatemplom előtt
(1221 Budapest, Savoyai jenő tér)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNOK!

Németh Zsolt
AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE

Budapest, 18. választókerület
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hirdetmény, hirdetés

új termék  
Hasadék utcai 
expressz  
üzletünkben! 

Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.

1000+

Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!

Organic

Speciális
táplálkozás

High Protein

FROM
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vegetáriánus

Nemzetközi 
konyha
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folyTaTáS aZ 1. olDalról

– Mire jutottak?
– Az elővárosi vasút a jövő, de ez teljes érté-

kű közlekedési alternatívaként csak tízéves távlat-
ban valósulhat meg tökéletesen. Az első lépés már 
megtörtént a korszerű vasúti pálya kiépítésével, 
megvannak a korszerű szerelvények is, most ké-
szülnek ehhez a komfortosabb vasúti megállók. A 
kerületünk adottságai miatt valószínűleg egy kom-
binált közlekedési rendszerre lesz szükség. Au-
tóval, buszokkal vagy kerékpárral eljutunk a vas-
útállomásig, ahol egy parkolóban ott hagyjuk a 
közlekedési eszközeinket, és átszállunk a vasútra. 
Ehhez alkalmassá kell tenni a pályaudvarainkat és 
a vonatközlekedést. A cél, hogy gyakorlatilag egy 
felszíni metróként használhassuk a vasutat, ame-
lyen tízperces követési távolsággal érkeznek hoz-
zánk a vonatok.

– Mi akadályozta meg azt, hogy ez eddig is így 
legyen? Ez nem csak szervezés kérdése?

– A járatok sűrítése és a korszerűsítés is ennél 
bonyolultabb, többszereplős feladat. Ahhoz példá-
ul, hogy sűrűbben megállhassanak nálunk a vasúti 
kocsik, külön kellett választani azt a pályát (30A), 
amelyen a gyorsvonatok közlekednek, attól a sín-
pártól (40A), amin a sok állomáson utasokat felve-
vő szerelvények érkeznek. Ehhez Érden meg kel-
lett valósítani a két vasúti pálya átjárhatóságát. A 
peronokat, a megállókat is korszerűsíteni kell, il-
letve új állomásokat is kell létesíteni. Most tervezik 
például az Albertfalva megállót, amiről megkér-
dezik a lakosság véleményét, mert itt lehet, hogy 
parkolókat kell kialakítani, ez pedig a helyiektől is 
függ. (Erről szóló cikkünk a 2. oldalon – a szerk.) A 
járatsűrítéshez a Déli összekötő vasúti hidat is bő-
víteni kellett, hogy ne vesztegeljenek a tehervona-
tok, a forgalmat akadályozva. Ez a fejlesztés hama-
rosan elkészül. A folyamatos vonatközlekedéshez 
elengedhetetlen a körvasút rendszer kialakítása, 
ennek fontos feltétele ez a híd.

– Visszatérve a Kossuth Lajos utcára, ez a fő-
városi felújítás sem sikerült tökéletesen. Kijavít-
ják azokat a hibákat, amiket jeleztek az illetéke-
seknek?

– Nem lenne elegáns, ha fővárosi képviselőként 
én ütném az asztalt a felújítás miatt, hiszen elké-
szült, és ezért köszönet jár. Nagyapám szavajárása 
azonban érvényes erre a kivitelezésre: „nem rossz, 
de a jó nem ilyen”. Egyértelműen pozitív például, 
hogy kicserélték a gázközműveket. Amikor jön a kö-
vetkező felújítás, akkor ezzel már nem kell foglal-
kozni. Szerettük volna, ha ebből a megfontolásból 
kiindulva a többi közművet is cserélik, de úgy ítélték 
meg, hogy erre nincs szükség. Számos hiányossá-
ga volt ugyanakkor a felújításnak. Két zebránál és a 
buszmegállóban is megállt a víz, a Magdolna utcai 
megállóban nem fér el két csuklós busz egyszer-
re, a Promontor Étteremnél nincs szakszerűen il-
lesztve az aszfalt és a kockakő, a térköveket bontott 
anyaggal pótolták, rondán és szakszerűtlenül asz-
faltoztak a Spar áruház előtt. Ezeket a gyermeteg 
hibákat az is okozhatta, hogy menet közben a fővá-
ros jelentősen csökkentette a kivitelezés költségve-
tését. Kérésünkre a hibákat elkezdték kijavítani.

– Jól értettem, hogy a Kossuth Lajos utca kö-
vetkező felújításáról beszélt? Most fejezték be, 
újra fel kell majd újítani?

– Természetesen nem most kell ezt elvégezni. A 
következő fázisra akkor lesz szükség, amikor majd 
az egész budafoki belváros megújul a Leányka ut-
cától a Tóth József utcáig. Van egy fővárosi ígére-
tünk arra, hogy ezt a Tóth József utcai körforgalom 
építésével hamarosan el is kezdik. Egyelőre ugyan-
is a fővárosnak nincs pénze arra, hogy az erede-
ti elképzelések szerint ezzel a felújítással északról 
haladjon dél felé, vagyis a 47-es villamos pályáját 
korszerűsítse, áthelyezze, és bekapcsolja a fonó-
dó villamoshálózatba, alkalmassá téve a kerüle-
tet a modern CAF villamosok fogadására. A Buda-
pest Fejlesztési Központ viszont javaslatot tesz a 
kormánynak arra, hogy ha már el fog jutni a fonó-
dó villamos a Lágymányosi öbölhöz, a Buda Part-
hoz, akkor ezt bővítsék a Városház térig. Ennek a 
beruházásnak része lehet, hogy a Mária Terézia és 
a Leányka utcai villamospályákat áthelyezik, illetve 
biztonságossá teszik. A villamos-végállomást is át 
kell építeni az új szerelvények fogadásához. Azt is 
szeretnénk, ha az új villamospálya füvesített lenne.

– Ahhoz viszont, hogy a Városház téren át tud-
junk szállni a villamosra vagy a vonatra, parkoló-
helyekre is szükség lesz. Abból viszont nincs sok 
Budafokon.

– Dolgozunk a parkolási rendszer átalakításán 
is. Már 2019-ben megkérdeztük a lakosságot, hogy 
tegyük-e fizetőssé a parkolást azoknak, akik nem 
itt laknak, és foglalják a helyet a kerületiektől, de 
ezt egyértelműen elutasították, mi pedig tisztelet-

ben tartjuk a döntésüket. Valamilyen módon azon-
ban szabályozni kell majd, hogy ne használják a 
kerületet parkolónak az átutazók, akik itt váltanak 
közösségi közlekedésre. Nagyon szeretnénk épí-
teni egy parkolóházat is, erre már megvan a kije-
lölt ingatlanunk, mert húszéves álmunk a Kárpát-
medencei Borközpont létrehozása az Oroszlános 
Udvarban, ehhez is kell majd parkolóhelyeket biz-
tosítani. A budafoki belváros eddigi fejlődése is in-
dokolja ezt, megépült a Szomszédok Piaca, a Szent 
István tér, a Duna-parton új szabadtéri szabadidő-
központot hoztunk létre DunaFok néven, hogy csak 
a legjelentősebb beruházásokat említsem a belvá-
rosban. A Duna-parti fejlesztéseinkre azonban saj-
nos árnyékot vet a szomszéd kerület nagy építke-
zése, a Hosszúréti-pataknál három sokemeletes 
szalagház is épül, melyek nagyon leterhelik majd a 
mi zöldterületeinket, játszótereinket, egészségügyi 
és oktatási intézményeinket.

– Hogyan lehet megvédeni a Duna-partot a be-
építésektől, ha ezeknek a területeknek a nagy ré-
sze Újbudához tartozik?

– Németh Zsolt országgyűlési képviselő kezde-
ményezésére elindítottunk egy programot a zöld 
Duna-part kialakítása érdekében. A Galvani híd 
beruházásához kapcsolódóan azt kell elérnünk, 
hogy a Kopaszi-gáttól kezdve Budafokig a folyó-
part zöld maradhasson, legyen itt sétány, bicikliút, 
legyenek horgászhelyek, kutyasétáltató területek. 
Ennek elindult a megtervezése, de nehéz tárgya-
lások elé nézünk, főleg az ehhez szükséges kisa-
játítások miatt.

– Mi lesz a mi Duna-partunkkal? Ezen a terüle-
ten is akad tennivaló. 

– Természetesen ezt sem hanyagoljuk el, hi-
szen Csepel után a második leghosszabb zöld 
Duna-parttal rendelkezünk. Az ezzel kapcsola-
tos programot a DunaFoknál kezdtük és Nagyté-
ténynél folytatjuk, a kastélylejárónál. A Nagytété-
nyi Polgári Kör régi kérése, hogy legyen közösségi 
terület a parton. A csatornázás fejlesztésének kö-
szönhetően javult a vízminőség is, így akár a ké-
sőbbiekben még strandot is ki lehetne alakítani. A 
vízi sportok iránt is nagy az érdeklődés. Sajnos ed-
dig nem voltak eredményesek azok a pályázatok, 
amelyeket egy csónakház létrehozására írtunk ki a 
Hárosi-öbölben, de reméljük, hogy a Magyar Ka-
jak-kenu Szövetséggel együttműködve ez is meg-
valósulhat. Ennek révén a családok majd ezen a 
területen is több sportolási, szórakozási lehető-
séghez juthatnak.

– A családokat érintő kérdés az is, hogy mi-
lyen állapotban vannak a bölcsődéink és az óvodá-
ink. Van elég férőhely, és jó karban vannak ezek az 
épületek?

– Az óvodáink műszaki állapota példás. A férő-
helyek bővítése érdekében pedig az ország egyik 
legkorszerűbb bölcsődéjét fogjuk átadni a rózsa-
kerti Terv utcában. Egy zöldépület lesz, ezért fel-
merült, hogy a neve is Zöldike legyen. Az új épület 
többek között zöldtetővel, alternatív energiael-
látással, saját főzőkonyhával, az udvarral egybe-
nyitható belső terekkel rendelkezik majd. A beru-
házás nem olcsó, több mint egymilliárd forintba 
kerül, amihez jelentős állami támogatást kap-
tunk, és 72 új férőhelyet biztosít majd a kerület-
ben a gyerekeknek.

– Találnak majd pedagógusokat is, akik itt dol-
gozhatnak? A kerületben, ahogyan országosan is, 
aggasztó a hiány óvodapedagógusokból.

– Sajnos tényleg hiányoznak óvodapedagógu-
sok a rendszerből, ez országos probléma. Annak 
ellenére így van ez, hogy kerületi szinten messze 
átlag felett becsüljük meg ezt a munkát. Jövőre 
várható béremelés is ebben a szektorban, de nem-
rég elfogadtuk a képviselő-testület, az ellenzéki 
képviselők és az oktatási bizottság kezdeményezé-
sére benyújtott javaslatomat, hogy az eddigi bérki-
egészítés mellett újabb ösztönzőket vezessünk be 
az óvónők megtartása, illetve idecsábítása érdeké-
ben. Honoráljuk például az itt eltöltött szolgálati 
időt is. A legnagyobb gond azonban a fővárosban a 
lakhatás. Próbálunk tehát szolgálati lakásokat biz-
tosítani azok számára, akik a kerületben vállalnak 
munkát. De nemcsak az óvodapedagógusoknak 
szeretnénk segíteni, hanem az itt dolgozó tanárok-

nak, rendőröknek, tűzoltóknak, köztisztviselőknek 
is. Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester asz-
szony koordinálásával ennek szellemében készül 
új lakásrendeletünk.

– Miből lesznek erre forrásai az önkormányzat-
nak? Miközben a járvány által okozott válság ha-
tásai egyre kézzelfoghatóbbak, a kormány pont a 
válságkezelés érdekében tiltotta meg a települé-
seknek, hogy adót emeljenek.

– A költségvetési helyzetet igyekszem mindig úgy 
elmagyarázni, hogy azt az emberek a saját életük-
re le tudják fordítani. A családi költségvetést álta-
lában megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy készü-
lünk esetleges váratlan helyzetekre is, ne adj Isten, 
bekövetkezhet például egy betegség a rokonságban, 
vagy érhet minket örömhír, születik például még egy 
gyermek, és szeretnénk nagyobb lakásba költözni. 
Erre tartalékot képezünk, megpróbálunk félretenni. 
Ugyanezt csinálja egy felelősen gazdálkodó önkor-
mányzat is. Sajnos most bekövetkezett a betegség, 
a járvány, a krízis, ezért feléltük tartalékaink egy ré-
szét. Eközben viszont arra is vigyáznunk kell, hogy ne 
csökkenjen egy szint alá. Ezért tettem nemrég javas-
latot arra, hogy azoknak, akik nem élnek életvitel-
szerűen a kerületben és az ingatlanjukat üzleti célra 
vagy befektetésnek használják, tehát évekig nem kí-
vánják beépíteni, emeljük meg a telek- és építmény-
adóját. Lakossági adóemelésre nem volt példa már 
11 éve, pedig azóta jelentősen nőtt az infláció. Sőt 
több helyen csökkentettünk, szinte eltöröltük a kom-
munális adót is. Ezért még a tervezett adóemelés-
sel is azok közé a kerületek közé tartoztunk volna, 
ahol a legkedvezőbb a helyi adórendszer, de a kor-
mány rendelkezése miatt erről a bevételről le kellett 
mondanunk. Természetes, hogy kellenek a források 
a központi védekezésre, a gazdaság élénkítésére, a 
válság kezelésére. Más mozgásterünk tehát nincs, 
mint hogy a beruházásainkat fogjuk vissza a közel-
jövőben. Emellett azonban nem tervezünk csökken-
tést semmilyen önkormányzati szolgáltatásban, sőt, 
a közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi meg-
becsülésén még javítani is szeretnénk.

– Ezek szerint lassan kivéreztetik az önkor-
mányzatokat?

– Az ellenzék ugyan ezt állítja, de kivéreztetés-
ről szó sincs, egyensúlyban van a költségvetés, 
ezért is hívjuk úgy, hogy az „egyensúly költségveté-
se”. Ezt úgy biztosítjuk, hogy a fejlesztéseinket las-

sítjuk. Nagyon feszített tempóban korszerűsítettük 
az elmúlt években az utakat, a járdákat, az egész-
ségügyi intézményeket, szolgáltatásokat a kerület-
ben. Utóbbiról szólva azonban azt is meg kell je-
gyezni, hogy a kormány részben kompenzálja is az 
önkormányzatok bevételkieséseit, az egészség-
ügyi beruházásaink például folytatódhatnak, a há-
ziorvosi rendelőinket, a szakrendelő informatikai 
rendszerét felújíthatjuk, vásárolhatunk diagnoszti-
kai eszközöket az Egészséges Budapest Program 
újabb, 225 millió forintos támogatásának köszön-
hetően. Nem „véreztetnek ki” tehát, mert a bevé-
telkiesés jó része a gazdasági helyzetből és kény-
szerűségből ered, de közben kapunk „infúziót” is. 
Az önkormányzatok egyes bevételeinek elvonása, 
kiesése révén pedig sok olyan gazdasági intézke-
dés született, ami azt szolgálta, hogy működjön az 
ország, és ne kelljen bezárni mindent. Ne az le-
gyen újra a jelszó, hogy „Maradj otthon!”, ne vál-

jon bizonytalanná a megélhetés. Ehhez pénzre és 
gyors stratégiai döntésekre van szükség.

– Közeledik a karácsony, ilyenkor mindig felme-
rül a kérdés, hogyan támogatja az önkormányzat 
az időseket, a rászorulókat?

– A szociális ellátórendszer működése min-
dig megmutatja egy település erejét. Szerintem mi 
büszkék lehetünk arra, hogy sok rászorulónak se-
gítünk, és sok pénzt tudunk erre fordítani. Büsz-
kék lehetünk azokra is, akik ebben az ágazatban 
nálunk dolgoznak, és a járványhelyzetben is kivá-
lóan el tudták látni a feladataikat. Lelkileg is nagy 
teher volt számukra a bizonytalanságban, ennek 
ellenére nagyon jól helytálltak a Szociális Szolgálat, 
a Gyermekjóléti Központ vagy a Családsegítő Szol-
gálat munkatársai. Sokadszor bizonyítják az elhi-
vatottságukat, köszönet illeti őket ezért. Mi ehhez 
az alapot biztosítjuk, de sokan dolgoznak még a rá-
szorulók segítésén az általunk finanszírozott szak-
intézményeken kívül is. Például az Ökumenikus 
Segélyszervezet, a Máltai Szeretetszolgálat, a Kato-
likus Karitász, a Református Segélyszervezet, vagy 
az olyan kisebb szervezetek is, mint a Re-formá-
ló Egyesület, amelynek ezúton is gratulálok, hogy 
a tevékenységéért Budapestért Díjban részesült. 
Az önkormányzat a szociális intézmények mellett 
fenntart számos idősklubot is, de ilyeneket működ-
tetnek az általunk támogatott polgári körök és a 
Klauzál Ház intézményei is. Az önkormányzat és az 
említett szervezetek, intézmények révén tehát sok 
adomány jut el a rászorulókhoz advent idején is, 
szerveztünk idén is fenyőfaosztást, naptárosztást, 
de fontosak a rendezvények is, ahol azt is érezhetik 
az emberek, hogy nincsenek egyedül. Természetes, 
hogy ilyenkor mindenki jobban kinyitja a szívét.

– Önöknél hogyan zajlik idén a karácsony, és 
mit kíván az új esztendőre a kerületieknek?

– Hat gyerek, három unoka és két dédszülő van 
a családban, tehát idén is nagy családi körben ün-
nepelünk. A szentestét a gyermekeimmel, uno-
káimmal szoktuk együtt tölteni, a dédszülőket 
másnap látogatjuk meg. A legkisebb gyerekek a 
családban 3 és 5 évesek, úgyhogy igazi csodavárás 
van ilyenkor. Az új évre pedig nem kívánhatok mást, 
mint mindenki ebben a járványhelyzetben. Kívá-
nom, hogy legyen vírusmentes és mindenki szá-
mára felhőtlen, szabad, egészségkárosodás ve-
szélye nélküli világ! És kívánok áldott karácsonyt, 
boldog új évet mindenkinek! haraSZTI gyula

egyensúlyban a kerületi költségvetés
Karsay Ferenc: A válság ellenére szeretnénk javítani a közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi megbecsülésén
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interjú



Ünnepi programmal készültek az ad-
venti időszakra a Hófehér Fóka Úszó-
iskola munkatársai és Bodnár Tamás 
uszodavezető, hogy köszönetet mondja-
nak segítőiknek, támogatóiknak és nem 
utolsósorban a szülőknek. Az uszoda le-
látója most is megtelt érdeklődőkkel, 
ahogy azt ezen a nagyszabású esemé-
nyen megszokhattuk az évek alatt.

A Hajós Alfréd Tanuszodában iga-
zi show-műsorral zárult 2021: volt kon-
cert, táncbemutató, hegedűszóló, és 
természetesen a szinkronúszók látvá-
nyos bemutatója is.

A műsor első részében a Budafo-
ki Mozart Ifjúsági Zenekar játszott Horti 
Gábor vezényletével. A Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke-
inek hangversenyén többek között el-
hangzott Piazzolla Libertango című 
műve, a La Mancha lovagja című mu-
sicalből a nyitány, felcsendült a közön-
ség körében igen népszerű Rózsazsín 

párduc és a Star Wars zenéje, de nem 
maradt el az ír tánc és a remek ABBA-
összeállítás sem. A zenekar nagy si-
kerű előadása után Skrabák Balázs és 
Skrabák Virág lépett a közönség elé. A 
testvérpár bécsi és angol keringő, tan-
gó és quickstep bemutatóval kápráztat-
ta el a vendégeket. A tapsvihart követően 
Skrabák Boglárka műsorszáma követ-
kezett, aki Edward Elgar Szerelmi üd-

vözletét adta elő hegedűn. A meglepe-
tés blokkot egy fergeteges latin egyveleg 
zárta, amelyet Skrabák Balázs mutatott 
be táncpartnerével, Magyar Zsófiával.

A zenés-táncos programot követően 
a medence szélén felsorakoztak a szink-
ronúszók, Hanczár Jázmin növendékei. 
A lányok kitűnő ritmusérzékkel, pontos 
időzítéssel, egymással és a zenével össz-
hangban „táncolták el” az eddig tanult ele-
mek összekötéséből készült koreográfi-
át. Nagy sikerrel mutatták be a látszólag 
könnyed, de biztos úszótudást, rugalmas-
ságot és ügyességet igénylő műsorszá-
mokat. Az ő produkciójukat is hosszan tar-
tó tapssal jutalmazta a közönség.

A karácsonyra hangolódás jegyében 
megrendezett est külön érdekessége 
volt, hogy a zenekart és a vendégtáncos 
Zsófiát kivéve a fellépők mindegyike, sőt 
a konferanszié is a Hófehér Fóka Úszóis-
kola egykori, illetve jelenlegi növendéke.

TaMáS aNgéla

Karácsonyra hangolódva
Koncert, tánc, szinkronúszás, hegedűmuzsika a tanuszodában

Iványi Viktória szereti, ha munkával telik 
az idő, így amikor Csillebércen volt óvo-
davezető-helyettes és a szakszolgálat-
nál szakértő, barátaival létrehozták az 
Alter-EGO alapítványt, hogy családér-
zékenyítő és egyéb programjaikkal se-
gíthessenek a krízishelyzetbe került, il-
letve otthonokban élő gyerekeknek, 
családoknak. Mivel az alapítvány célja, 
hogy a családok önerejükre támaszkod-
va lehessenek saját életük alakítói, fog-
lalkozásokat, tréningeket tartottak, azaz 
„túlélő” technikákat sajátíttattak el a 
bajbajutottakkal.

A Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontot egy éve vezető óvodapedagógus, 
drámapedagógus, gyógypedagógus és 
pszichoterápiás tanácsadó, azaz Ivá-
nyi Viktória a pedagógia területéről ér-
kezett a szociális ágazatba. A testi-lelki 
segítség integrálásával éveken át tartott 
pszichodráma-, felvilágosító, tanulás-
technikai, személyiségfejlesztő foglalko-
zásokat többek között családok átmene-
ti otthonaiban lakó gyerekeknek, illetve 
felnőtteknek.

– Nehéz időszak után vette át a Család- 
és Gyermekjóléti Központ vezetését. Nem 
bánta meg a döntését?

– Nem, mert szeretem a kihívást, és 
környezetemben szívesen teremtem 
meg én a harmóniát. Szélesebb kör-
ben szeretnék a családok hasznára len-
ni, ezért tavaly november óta inkább az 
állami szférában dolgozom értük, mint 
civilként. Úgy érzem itt sokkal több a 
lehetőség a segítségnyújtásra. Szere-

tek dolgozni, és a kollégáim is erejüket 
megfeszítve végzik a munkájukat. Na-
gyon sok projektet elindítottunk, több 
külső és belső változás történt, de ah-
hoz, hogy bővíthessem a szolgáltatások 
kínálatát, Vesztergombi Klára szaktu-
dása és a mellém felsorakozó kollégák 
hozzáértése elengedhetetlen. Komoly 
munkaerőhiánnyal küzdünk, szinte fele 
létszámmal dolgozunk, de segítséget 
is kapunk. Helyreállt a kapcsolatunk az 
Élelmiszerbankkal, segít a piacon áru-
sító húsbolt, a zöldséges és a pékség, 
valamint az önkormányzat is minden-
ben támogat minket. A gyerekeknek ki-
írt pályázatok – rajz, meseíró, fotó, LEGO 
– díjait öt cég biztosította, az Adomány-
pontunkon megrendezett adomány-
napunkhoz pedig a kerületi anyukák 
Facebook-csoportja csatlakozott: nyolc-
van család ajándékozott nyolcvan nehéz 
helyzetben élő családnak tartós élelmi-
szert és ruhákat.

– Hogyan tudnak hatékonyan segíteni?
– Fontosnak tartom, hogy ne csak 

kérjünk, hanem adjunk is, ezért ado-
mánygyűjtéskor szabadidős programot 
hirdetünk azoknak a családoknak, akik 
adományozni szeretnének. Nagy je-
lentőséget tulajdonítok a gyerekeknek 
meghirdetett pályázatoknak, és annak 
is, hogy a beadott munkák értékelése-
kor mindegyiknél kiemeljük azt, ami mi-
att érdemes volt elkészíteni. Lényeges, 
hogy hozzájáruljunk a tehetség kibonta-
koztatásához, és az is, hogy minden gye-
rek megérezze: valamiben ő a legjobb.

– Mivel foglalkoznak a mindennapok-
ban?

– A Családok Átmeneti Otthonában – 
ahol gondozási terv alapján dolgozunk, 
és az alapellátáson kívül személyre sza-
bott segítséget is nyújtunk – jelenleg tíz 
család lakik. Egyik kollégámhoz az ál-
láskeresés, másikhoz a pszichológiai 
tanácsadás tartozik, többen a gyerekek 
tanulását mozdítják előre és korrepetál-
nak, ha szükséges, a most induló Szülői 
klubban pedig két munkatársam a szü-
lői kompetenciát erősíti. A családokkal, 
az ő boldogulásukkal a központban fog-
lalkozunk, ahová a kerület lakosai szá-
mos problémával – megélhetés, lakha-
tás, átmeneti nehézség, iskolából való 
hiányzás, bántalmazás, válás – fordul-
hatnak. Jó kapcsolatot ápolunk a köz-
nevelési intézményekkel, védőnőkkel, 
gyámhivatallal, rendőrséggel, azaz szin-
te minden jelzőrendszeri taggal, így az ő 
észrevételeik alapján is elindulhat a se-
gítségnyújtás.

– Beszélgetésünk közben harminc Mi-
kulás-csomag sorsáról döntött, 15-én pe-
dig ötven fenyőfát osztanak, amelyből az 
időseknek is jut. Más meglepetéssel is ké-
szülnek?

– Nagyon nagy öröm ért minket, 
mert idén a nagytétényi és a budafo-
ki anyukákkal közösen ajándékozzuk 
meg a XXII. kerületi rászoruló gyereke-
ket, mégpedig olyan ajándékkal, amely-
re vágytak. Boldog vagyok, mert minden 
gyermekünknek van már olyan „család-
ja”, amelyik teljesíti a karácsonyi kíván-
ságát.

TaMáS aNgéla

(a család- és gyermekjóléti központ-
ról a https://gyermek22.hu oldalon tá-
jékozódhatnak. a kerületben élő rá-
szorulók munkaidőben a Nagytétényi 
út 261., illetve 274. szám alatt kérhet-
nek segítséget személyesen. a szük-
séget szenvedők a 06-20/509-3010-es 
telefonszámon jelentkezhetnek élel-
miszer-adományokért.)

a testi és lelki 
egészségért
iványi viktória: Gazdára lelnek a Mikulás-csomagok, 
a fenyőfák és az ajándékok
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Advent, segítő kezek

A hűvös idő ellenére népes vendégse-
reg jelent meg a Magdolna Udvar kert-
jében ezüstvasárnap a koncertekkel 
színesített kézművesvásáron és adventi 
gyertyagyújtáson. Miközben a gyerekek 
közösen énekeltek és játszottak a Zseb-
szalma Együttes interaktív koncertjén 
az átriumban, a szülők olyan iparmű-
vészeti termékek közül is válogathat-
tak, amelyek készítése során külön 
hangsúlyt fektettek a fenntarthatóság-
ra és az újrahasznosításra. A Zsebszal-
ma a saját számokon kívül ismert gyer-
mek- és népdalokat, megzenésített 
verseket adott elő. A vendégek válogat-
hattak keramikus iparművészek alkotá-
saiból is, amelyekkel pompássá tehető 
a karácsonyi asztal. Az adventi koszo-
rún Szepesfalvy Anna alpolgármester 
gyújtotta meg a harmadik gyertyát a hit, 
a remény kifejezése után a csodavárás 

örömének jelképeként. Akik gasztronó-
miai élményekre is vágytak, behúzód-
hattak Majecsko kávézójába, ahol ezen 
a rendezvényen sem okoztak csalódást, 
gőzölgő forralt borral, ízletes tojásli-
kőrös kávéval és csodás házi sütemé-
nyekkel kápráztatták el a vendégeket. A 
kiállítóteremben megtekinthető volt az 
ARTÉR Művészeti Egyesület kiállítása 
és a Helytörténeti Gyűjtemény is. Este 
fél héttől pedig a Bolba Éna Trió adott 
adventi koncertet. A zenekar újszerű-
en adta elő a már ismert sztenderd da-
lokat. A zenekar műsora egyfajta belső 
utazás, a fordulatokban gazdag hang-
szerelések, a zongora, a bőgő, az ének 
kreatív kibontakozásának összhangja 
az érzelmek széles skáláját vonultatja 
fel. A karácsonyfát iparművészek alko-
tásaival díszítették fel.

(Vh)

Ezüstvasárnap 
a Magdolna udvarban
Az adventi koszorún Szepesfalvy Anna 
alpolgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát

Nyugdíjasok karácsonya
Idén ismét megrendezte Budafok-Té-
tény önkormányzata a hagyományos 
nyugdíjas karácsonyt, amelyen részt 
vett Karsay ferenc polgármester is. 
Az ünnepi rendezvényt december 14-
én délután négy órától tartották meg 
a Klauzál gábor Művelődési Központ-
ban, ahol vendégül látták a kerületi 
időseket. A találkozás a nyugdíjasok-
kal mindig örömteli pillanat, ebben az 
évben szerencsére a pandémia sem 
írta felül ezt a rendezvényt.

Fenyőfák és naptár
Immár hagyománnyá vált, hogy Bu-
dafok-Tétény önkormányzata advent 
idején fenyőfákat oszt a rászorulók-
nak, illetve elkészíti a kerület naptá-
rát, amelyet szintén ajándékba adja a 
helyi civileknek, a karácsonyi ünnep-
ségek résztvevőinek. Idén polinszky 
Tibor, Budafok-Tétény egykori főépí-
tésze készített szép fotókat a kerü-
let naptárához, akit a Hónap művésze 
elismerésben is részesítettek a kép-
viselő-testület ülésén. A fenyőfákat a 
szociális intézményeinkben az alpol-
gármesterek közreműködésével adták 
át a rászoruló családoknak. A Szociá-
lis Szolgálatot Németh Zoltán alpolgármester, a gyermekjóléti Központot és 
a Családok átmeneti Otthonát Dankóné Hegedűs jolán alpolgármester asz-
szony kereste fel ebből az alkalomból.

Jutalom a pedagógusoknak
Az iskolák fenntartói ugyan már nem 
az önkormányzatok, a kerület vezeté-
se mégis feladatának érzi, hogy meg-
becsülését fejezze ki az oktatási intéz-
ményeinkben dolgozó pedagógusok 
egész éves áldozatos munkájáért, hi-
szen a kerületi gyerekeket nevelik és 
oktatják. Az óvónők és a bölcsődei pe-
dagógusok mellett ezért a kerületi ta-
nárok is jutalomban részesülnek Bu-
dafok-Tétény önkormányzatától. Idén 
az önkormányzat nevében egyebek 
mellett kulturális utalvánnyal köszön-
ték meg karácsony előtt a budafok-
tétényi pedagógusok munkáját a kerü-
let elöljárói.



A Budafok-Tétényben élők közül ki ne 
ismerné a kerület legfontosabb épüle-
teit, például a Városházát vagy a könyv-
tárnak otthont nyújtó nagytétényi zsi-
nagógát, ki ne tudná, hol találhatók és 
hogy néznek ki templomaink, illetve a 
víztorony, a legújabb építmények közül a 
rózsakerti gimnázium vagy a Magdolna 
Udvar, de ahogy Polinszky Tibor érzéke-
li épített környezetünket, úgy csak keve-
sen látják ezeket a létesítményeket. A 
2022-es önkormányzati falinaptárt la-
pozgatva azonban, a kerület egykori fő-
építészének, Polinszky Tibor fotóinak 
köszönhetően, új látószögből ismerhet-
jük meg kerületünk nevezetességeit.

– Milyen szempontokat tartott szem 
előtt, amikor kiválasztotta a megörökí-
tendő helyszíneket, épületeket?

– A kerületet belülről is ismerem, 
hiszen 1995–2000 között itt dolgoztam 
mint főépítész. Annak idején, amikor 
idekerültem, a Péter-Pál utca épülete-
ire, pincéire terveztünk turisztikai prog-
ramot, de azóta több, kiadványokban 
szereplő látványossága is lett a kerület-
nek. Ezeket, de elsősorban az ismerte-
tőkből megszokott, hagyományos néző-
pontból való fényképezésüket kerültem.

– Fotóit fotográfusi szemmel, de épí-
tészmérnöki látásmóddal készíti. Mi a 
legfontosabb az ön számára?

– Az munkál bennem, hogy mit tu-
dok kihozni a látványból azon kívül, hogy 

a valóságot leképezem fényképpé, olyan 
megközelítést szeretek találni, amit nem 
mindenki vesz észre. A naptár címlapjára 
a budatétényi temető emlékét őrző, kivé-
telesen kivilágított Wolf-kripta fotója ke-
rült, a Városházát is megörökítettem, de 
a díszterem belsejét fényképeztem felül-
ről és a Tétényi-fennsíkon lévő víztorony 
is másképpen néz ki, mint ahogy az arra 
sétálók látják. Távol tartottam magam a 
szokványos megoldásoktól, így elképzel-
hető, hogy a képaláírások nélkül sokan 
nem ismerik fel azonnal, mit látnak a fo-
tón, pedig jól ismerik az építményt.

– Mi teszi épített környezetünket iga-
zán széppé?

– A fény. Büszkék vagyunk az épüle-
teinkre, szobrainkra, de sokszor a rossz 
megvilágítás miatt nem érvényesülhet-
nek. Lehet, hogy egy jól megtervezett 
épület nem a megfelelő helyre kerül, de 
abból is fakadhat, hogy sötétedés után 
nem sikerül jól megvilágítani. A fény – 
legyen az naptól vagy reflektoroktól – 
egészen különleges hangulatot köl-
csönöz. Különböző színnel megfestett 
épületek, a színek váltakozása, a fény 
mozgása odavonzza a tekinteteket, és 
a műemlék sem romlik el, ha kékben, 
sárgában vagy vakító fehérben jelenik 
meg, csak mindig más és más lesz.

 TaMáS aNgéla

Fénybe öltözött épületek
A hónap művésze lett polinszky Tibor, a kerületi naptár fotóinak készítője

Itt hagyott bennünket a rocklegenda, 78 
éves korában Covidban meghalt Kóbor 
János. Az Omega együttes vezéregyéni-
ségéről emlékezünk meg kerületünkhöz 
kötődő énekesekkel, zenészekkel.

Szigeti ferenc, a karthago front-
embere csaknem fél évszázada ismer-
te kóbort, akiről így beszélt: – Mindig 
kedves, mosolygós, türelmes és precíz 
volt, aki első számú rockikonja volt az or-
szágnak. Világnagyságú tehetség, ő volt 
az Omega! Ő szervezte nagy odaadással 
a bandát, mérnöki precizitással – hiszen 
építészmérnök volt – vigyázott a szín-
vonalra. Soha nem volt egy hangos sza-
va, mindenkin segített. Tiszteltem ben-
ne, hogy igazi rocksztárként sem vált 
celebbé! A Modori utcai lakásában, illet-
ve stúdiójában többször jártam, Ezredfor-
duló című lemezünket is ott vettük fel. Az 
Égi jel című lemezüket viszont én adtam 
ki az Universalnál, így a kapcsolatunk 
elég szorosra alakult. Segítőkészségére 
jellemző, hogy évtizedekkel ezelőtt neki 
köszönhettük Requiem című dalunk kül-
földi diadalútját, ugyanis a budapesti be-
mutató után pár nappal János kicsem-
pészte az országból, és a Szabad Európa 

Rádiónak vitte el, ahol nagy meglepeté-
sünkre le is játszották. Akkor fogalmunk 
sem volt, hogyan kerülhetett ki ilyen ha-
mar, hiszen még stúdiófelvétel sem ké-
szült róla. Hihetetlen, de jóval hamarabb 
mutatták be Nyugaton, mint Magyaror-
szágon a rádióban! Nemrég derült csak 
ki, hogy a tettes Mecky volt! Hihetetlen, 
hogy már nincs köztünk. Sajnos nem ol-
tatta be magát, mert annyira fitt, sportos, 
energikus volt kora ellenére, és azt hitte 
ez „megmenti” vírustól, illetve a haláltól. 
A vírus azonban legyőzte…

Varga Miklós pályája elején nagy 
omega-rajongó volt: – Életem első kon-
certélménye az Omega zenekarhoz fűz 
– mondta. – A Gammapolis című leme-
zük nagy kedvencem volt, a zenei világa, 
hangzása világszínvonalú volt. Jánossal 
már jóval később, az Omega-stúdióban 
találkoztunk, de mindig kedves volt hoz-
zám, a zenekarunkhoz, soha nem ját-
szotta a sztárt. Közvetlensége lenyűgö-
zött. Azt is nagyra becsültem benne, hogy 
a magyar rockzene egyik alapítója bebi-
zonyította, hogy igazi csapatmunkás volt, 
így együtt mindent megtettek a sikerért, 
és soha nem volt botránya, botrányuk. Hi-

ába volt életerős, azért már nem volt fia-
tal, tehát saját érdekében be kellett volna 
oltatnia magát. Igaz, senkit nem lehet el-
ítélni rossz döntéséért, de János még él-
hetne…

gerdesits ferenc énekes: – Jóban 
voltunk, és éppen ezért is nagyon saj-
nálom, hogy egy ilyen vidám kolléga itt 
hagyott bennünket, barátait, családjait, 
gyermekeit egy butaság miatt, hogy nem 
oltatta be magát. Rendes, kedves, sze-
rény volt, jó meglátásai voltak, kevés ilyen 
embert ismerek a szakmában, amelynek 
nagy vesztesége, hogy már nincs köz-
tünk. A lemezemet is nála, illetve a stú-
diójában vettük fel, és akkor sokat be-
szélgettünk. Jól gondolkodott a világról, 
a kollégákról, soha nem volt benne irigy-
ség. Számomra a Tízezer lépés nagyle-
mezük a legjobb, de szerettem a többit is. 
Kár, hogy már nem élhette meg az Ome-
ga 60. évfordulóját.

Makrai Pál színész-énekes: – 
Meckyt nagyon szerettem, jó kapcsolat-
ban voltunk. A hetvenes években, ami-
kor kint zenéltem külföldön, hoztam 
neki egy videokamerát, aminek annyi-
ra örült, hogy később is gyakran felem-
legette. Mi együtt játszottunk a műszaki 
egyetem E-klubjában, persze ő az Ome-
gával, én az Atlasszal. Egymást váltot-
tuk, és Jánosnak nagyon tetszett a já-
tékunk, elismert bennünket. Persze, mi 
őket dicsértük, hiszen nem véletlenül 
lettek világhírűek. Többször voltak kö-
zös fellépéseink máshol is, talán bará-
toknak is nevezhettük egymást. Hihetet-
len, hogy már nincs köztünk!

TeMeSI láSZló

kóbor János 
emlékezete
Az Omega vezéregyéniségét mindenki szerette

A megnyitóra szép számmal érkeztek 
barátok, ismerősök és az alkotó képei 
iránt érdeklődők, mindazok, akik éle-
te során ismerték és szerették „Mag-
dikát”.

Dankóné Hegedűs Jolán köszöntőjé-
ben a 2012-ben díszpolgárrá választott 
Golda Magdolnáról beszélt. Elmondta, 
hogy a képek alkotója rajongással sze-
rette a szülőföldjét, de különösen szű-
kebb hazáját, Budafokot, és ezt minden 
egyes munkáján fel is fedezhetjük. Épí-
tőiparos család sarja, aki az édesapja 
által épített, Bocskai utcai házban lakott 
születésétől kezdve haláláig. Ő mély-
építő technikusként dolgozott, többek 
között a budapesti metró építésénél is 
irányító műszaki vezetőként. 1989-ben 
nyugdíjba ment, és utána festeni kez-
dett. Hat évvel később Budafoktól Nagy-
tétényig módszeresen összegyűjtötte a 
múlt emlékeit, és szinte az összes régi 
épületről képet festett, minden épített 
értéket megörökített.

– Ha belépek a Városháza épületé-
be, ahol a folyosón számos műve fogad 
– hiszen munkáinak jelentős részét 
Budafok-Tétény önkormányzatának és 
a Nagytétényi Polgári Körnek ajándé-
kozta –, mindig eszembe jut törékeny 
alakja és végtelen kedvessége – osz-

totta meg gondolatait az alpolgármes-
ter.

Garbóci László helytörténész, aki 
Golda Magdolna több mint ötven kiál-
lításának egyharmadát megnyitotta, a 
mesterekről, a Mészáros László Képző-
művészeti Körről, az általa használt tech-
nikákról, különösen a diópáccal készült 
képekről beszélt. Kiemelte személyes 
kapcsolatukat, a történelmi Magyaror-
szágról készült képsorozatot és a Magya-
rok Házában rendezett kiállítást, amely 
négyszáznál több érdeklődőt vonzott.

– A legemlékezetesebb önálló kiállí-
tása azonban 2001 táján volt a művelő-
dési házban. Magdika a gyerekkori ját-
szótársát, az akkoriban a szomszédjában 
lakó Mertz Bözsikét hívta meg, akit a fi-
atalabbak csak Máthé Erzsi színművész-
nőnek ismernek. Anekdotákat meséltek, 
emlékeket idéztek fel, a régi időkről be-
szélgettek, és ez egyszerűen felejthetet-
len számomra – emlékezett vissza a két 
évtizeddel ezelőtt megrendezett kiállítás 
megnyitójára a helytörténész, aki hozzá-
tette, hogy aki ilyen szellemi örökséget 
hagy az utókorra, annak emlékét nem-
csak egy-két generáció őrzi meg, hanem 
hosszú ideig köztünk marad.

(A kiállítás 2022. január 29-ig tekint-
hető meg.) TaMáS aNgéla

Designterveknek, kisplasztikáknak és 
szobroknak, valamint installációknak, 
textileknek és ékszereknek nyújt otthont 
a Magdolna Udvar Művészeti Galériája ja-
nuár 20-ig. A különleges koncepció men-
tén megrendezett kiállításon az ARTÉR 
Művészeti Egyesület képző- és ipar-
művészei mutatják be alkotásaikat Tér-
Forma Szalon címmel.

A kiállítást Lukács József (Jóka) szob-
rászművész, a Szabad Művészetek Dok-
tora (DLA) nyitotta meg december 10-én. 

– Úgy gondolom, hogy a technikai 
jártasság egyetlen művészeti ágban 
sem hanyagolható el. Szerepe eltérő a 
műfajok más-más matériája és kife-
jezésmódja szerint. A szakmai anyag- 
és szakismeret, amely technikától, té-
mától, funkciótól függetlenül összefogó 
erejű, különös módon egyesítheti azo-
kat a határokat, amelyeket a jobb érthe-
tőség miatt hajlamosak vagyunk kate-
góriaként elkönyvelni. Csakúgy, mint az 
embereknek, a minket körülvevő anya-
goknak is van tűrőképessége. A kíván-
csiság és a kísérletezés teremtheti meg 
a személyes bensőnkben lévő érzelmek 
és gondolatok anyagban történő megva-
lósulását, létrejöttét, azonban lényeges, 

hogy adott anyagból, adott technikával 
milyen műalkotás hozható létre – mond-
ta bevezetőjében az egyetemi tanár, aki 
ezt követően a kiállító művészeket és 
munkáikat vette sorra.

A kiállításon Bányai Gábor, Csobán 
András, Filotás Viktória, Gaál Tamás, 
Haber Szilvia, Kaintz Regina, Kutasi Tün-
de, Majoros István, Millavári Silvia, Palik 
Eszter, Sarkadi Petra és Zámori Zsófia al-
kotásait láthatjuk.

Érdekesség, hogy az ARTÉR Művésze-
ti Egyesület művészei ezzel egy időben 
egy másik helyszínen is kiállítanak. Év 
végi tárlatukat immár hagyományosan a 
Budafoki Könyvtárban rendezik meg de-
cember 11. és január 8. között. A kiállítást 
a könyvtár vezetője, Varga Mónika aján-
lotta a látogatók figyelmébe.

A könyvtárban kiállító művészek: Bá-
nyai Gábor, Beregi Edina, Csobán And-
rás, Czimbal Gyula, Drégely Imre, Filotás 
Viktória, Haber Szilvia, Haid Attila, Ha-
szon Ákos, Herendi Péter, Hernusz Ág-
nes, Kaintz Regina, Kalas Zsuzsa, Kaszás 
Réka, Kutasi Tünde, Mag Krisztina Szilvia, 
Majoros István, Millavári Silvia, Molnár 
Zoltán, Palik Eszter, Pető Márk és Várhe-
lyi Csilla. TaMáS aNgéla

Szellemi örökség 
a kerületieknek
Emlékkiállítás nyílt Golda Magdolna 
alkotásaiból a Magdolna udvarban

Tér-Forma Szalon
huszonöt művész, két helyszín, két kiállítás
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álláSaJáNlaT (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri hivatal jegyzője pályázatot ír ki

iRATKEZElÉSi üGyiNTÉZŐ
munkakör betöltésére. 
a pályázatokat 2022. január 15-ig a Polgármesteri hivatal humánpolitikai csoportjához „Iratkeze-
lési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri hivatal jegyzője pályázatot ír ki

iRATTÁROS
munkakör betöltésére. 
a pályázatokat 2021. november 30-ig a Polgármesteri hivatal humánpolitikai csoportjához „titkár-
ságvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. részletek: www.
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri hivatal jegyzője pályázatot ír ki

RECEpCiÓS
munkakör betöltésére. 
a pályázatokat 2022. január 15-ig a Polgármesteri hivatal humánpolitikai csoporthoz „irattáros 
ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri hivatal jegyzője pályázatot ír ki

vÁROSÉpÍTÉSZETi üGyiNTÉZŐ MuNKAKÖR
munkakör betöltésére. 
a pályázatokat 2022. január 15-ig a Polgármesteri hivatal humánpolitikai csoportjához „városépí-
tészeti ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

 MeghÍVó

Szeretetteljes, áldott karácsonyt 
és békés, boldog új esztendőt kívánok 

tagjainknak 
és Budafok-Tétény valamennyi lakójának

a Nagytétényi polgári Kör
vezetősége nevében

lászlóné varga Éva elnök

Sok szeretettel meghívjuk 
a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete 

szervezésében megrendezendő 
Ó-év búcsúztatóra.

SZilvESZTERi
BATyuS BÁl

2021. december 31. péntek 
20 órától-03-ig 

Zene: 

MADERSpACh ZOlTÁN
TOMBOlA!

Jegyek válthatók a székházunkban, 
hétköznap:17-19 óráig!

Tel:229-3812(15-19óráig)

Szeretettel várjuk Egyesületünk Tagságát és 
kerületünk polgárait!

Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete 
Székháza

(Budafok, Tóth József utca 45., tel.: 229-3812)

A FODOR KAMARAEGyüTTES 
KARÁCSONyi KONCERTJE 
2021, DECEMBER 19. 17 óra
hElySZÍN: vojnovich - huszár villa 1223 Budapest, Művelődés u. 37

Kedves vendégeink!
Szeretettel hívjuk önöket az idei utolsó estünkre, a Fodor Kamaraegyüttes hagyomnányos ka-
rácsonyi (javarészt) barokk zenei koncertjére. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy tovább-
ra is 20% kedvezménnyel honoráljuk, ha valaki az internetes jegyvásárlással előre jelzi, hogy 
jön. Ehhez nem szükséges a jegyet előre kifizetni, a helyszíni fizetés opció is teljesen megfelel. 
A fonots az, hogy tudhassuk, körül-belül hányan leszünk. Együttműködésüket előre is köszön-
jük, és addig is kívánunk boldog készülődést az ünnepre!

A Fodor Kamaraegyüttes szokásos karácsonyváró koncertjét ezúttal vasárnap délutáni idő-
pontra tesszük, remélve, hogy így legalább az időpont nem akadályozhat senkit abban, hogy 
részt vehessen, ha egyébként részt venne. Ahogy már az utóbbi, járvánnyal terhelt időben meg-
szokhatták, a korábbi rendszeres vendéglátás ezúttal is elmarad, de egy koccintásra az ünnep 
alkalmából mindeképpen szeretnénk önöket marasztalni! 

Műsoron Josdeph haydn és Johann Sebastian Bach művei. 
Közreműködnek a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar szólistái.

internetes jegyrendelés vagy jegyvásárlás esetén a jegyek árából 20% kedvezményt adunk!
https://vojnovich.hu/events/a-fodor-kamaraegyuttes-karacsonyi-koncertje-2/
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Koronavírus

Továbbra is vigyáznunk kell
Kötelező a maszk az üzletekben, a bevásárlóközpontokban

A koronavírus-járvány negyedik hul-
lámának megfékezése érdekében to-
vábbra is érvényes az év első felében 
már megszokott maszkviselés a zárt 
helyiségekben, és az egészségügyi dol-
gozók számára kötelező a megerősí-
tő harmadik oltás felvétele. A Magyar 
Közlönyben közölt intézkedések rész-
letszabályai szerint az egészségügyi in-
tézmények és a tömegközlekedés mel-
lett maszkot kell viselni az üzletekben, 
a bevásárlóközpontokban, a postákon, 
az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, 
a mozikban, a múzeumokban és sport-
rendezvényeken. A beltéri kulturális és 
egyéb rendezvényeken, az edzőtermek-
ben, az uszodákban, a fürdőkben, vala-
mint a vendéglátó üzletekben pedig az 
ott dolgozóknak kötelező a maszkhasz-
nálat. A bölcsődékben, az óvodákban, az 
iskolákban az igazgatók, a felsőoktatá-
si intézményekben a rektorok, az egyéb 
munkahelyeken a munkáltatók hatá-
rozhatják meg a maszkviselés szabá-
lyait.

Az egészségügyi dolgozók és a be-
tegek védelme, valamint a betegel-
látás zavartalansága érdekében az 
egészségügyi dolgozók számára köte-
lező a megerősítő harmadik oltás fel-
vétele, ha előző oltásuk óta már 180 
nap eltelt. Továbbá egészségügyi dol-
gozó nem szüntetheti meg jogviszo-

nyát a veszélyhelyzet ideje alatt. A kor-
mány október végén döntött arról, hogy 
az állami szférában alkalmazottaknál 
elvárt a védőoltás felvétele. Azt is elő-
írták, hogy a Miniszterelnöki Kormány-
irodán, a Miniszterelnöki Kabinetirodán 
és a Miniszterelnökségen foglalkozta-
tottak számára a megerősítő harmadik 

oltás felvétele is elvárt. A többi minisz-
tériumban a miniszter rendelheti el az 
emlékeztető oltás felvételét. Emellett a 
kormány fenntartja ajánlását minden 18 
évnél idősebb és 4 hónapnál régebben 
oltott számára, hogy vegye fel a meg-
erősítő oltást is.

(korMaNy.hu)

750 milliárd forintos adócsökkentési 
törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, 
így Magyarország történetének legna-
gyobb adócsökkentését hajthatják vég-
re jövőre – mondta a pénzügyminiszter. 
Varga Mihály hangsúlyozta, a korábban 
már elfogadott döntésekkel együtt 1500 
milliárd forint adócsökkentést hajthat-
nak végre.

Kifejtette, a jövő év elején majdnem 
kétmillió gyermeket nevelő szülőnek 
adja vissza a kormány az idén befize-
tett adót, hatszázmilliárd forint érték-
ben. A 25 év alattiak adómentessége 

140 milliárd forintot hagy a fiataloknál. 
Harmadrészt pedig a kormány vállal-
ta, hogy ha a munkáltatók 200 ezer fo-
rintra emelik a minimálbért, csökken-
ti a munkát terhelő adókat. A kormány, 
betartva a megállapodás rá eső részét, 
750 milliárd forintos adócsökkentésről 
döntött. A munkáltatói adók 4 százalék-
ponttal mérséklődnek, míg a kisválla-
lati adó 1 százalékponttal, és továbbra 
is legfeljebb 1 százalék lehet a kisvál-
lalkozások iparűzési adója – sorolta 
Varga Mihály.

(MTI)

A korábban tervezettnél magasabb jövő 
évre várható infláció miatt a kormány a 
nyugdíj összegét öt százalékkal emeli 
meg, hogy ne kelljen utólag korrigálni – 
közölte a családokért felelős tárca nél-
küli miniszter a Kossuth rádió Vasárna-
pi újság című műsorában.

Novák Katalin kiemelte: a kor-
mány célja, hogy megőrizze a nyugdí-
jak vásárlóértékét, ezért a nyugdíjeme-
lés mértéke mindig az inflációt követi. 
Ha pedig az infláció nagyobb a terve-
zettnél, utólag kifizetik azt a nyugdíja-
soknak. Idén például két részletben fi-
zettek nyugdíjkorrekciót – tette hozzá. 
Elmondta, hogy idén az infláció maga-
sabb a vártnál, ezért a kormány a jog-
szabályban meghatározottnál korábban 
korrigál.

A miniszter beszélt arról is: az, hogy 
a gazdaság teljesítménye növekszik, 

annak köszönhető, hogy Magyarorszá-
gon a koronavírus-járvány alatti leg-
rosszabb időkben is sokan döntöttek 
úgy, hogy munkát keresnek, és minden-
képpen dolgoznak. A gyermeket neve-
lő szülők személyi jövedelemadóját is a 
nehéz időszakra tekintettel térítik visz-
sza – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta: a kormány politikájá-
nak az alapja az, hogy aki kiveszi a ré-
szét a közös feladatokból, az minél in-
kább részesüljön az eredményekből. 
Erről szól a 25 év alattiak szja-mentes-
sége és az is, hogy jövőre teljes egé-
szében visszaépítik a 13. havi nyugdíjat 
– mondta, hozzátéve: a 2,5 millió nyug-
díjas és nyugdíjszerű ellátásban ré-
szesülő februárban kapja meg a már 
5 százalékkal emelt összegű 13. havi 
nyugdíjat.

(koroNaVIruS.goV.hu)

Minden idők legnagyobb 
adócsökkentése
Drasztikus mértékben mérsékelheti 
a kormány a közterheket

Több lesz a nyugdíj
Megemelt és tizenharmadik havi nyugdíj is érkezik

Megnyílt az internetes időpontfoglaló az 
5–11 évesek gyerekek oltásához. Az idő-
pontfoglalóba azok a szülők tudnak be-
lépni, akik az elmúlt napokban hiányta-
lan adatokkal regisztrálták gyereküket, 
és regisztrációjukat már érvényesítet-
ték. A gyerekek oltása december 15-én, 
szerdán kezdődik az erre kijelölt kórhá-
zi oltópontokon. Az első gyermekvakci-
na-szállítmány lapzártánk idején érke-
zett Magyarországra, és 69 ezer gyerek 
oltását teszi lehetővé. Minden 5–11 éves 
oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak 
nincs ellenjavallata. Akut, lázas beteg-
ség esetén az oltás ellenjavalt.

A gyereküket már érvényesen re-
gisztrált szülők az EESZT időpontfogla-
lóban tudnak időpontot foglalni.

Az időpontfoglaló elérhetősé-
ge: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/
guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Az időpontfoglalóba a már regiszt-
rált gyerek TAJ-számával és születé-
si dátumával tudnak belépni a szülők, 
majd ezt követően tudják választani a 
gyerek oltásához a legmegfelelőbb idő-
pontot és kórházi oltópontot. Az 5–11 
éves gyerekek esetében természetesen 
a vakcina nem választható, az időpont-

foglaló kizárólag a gyermekoltáshoz 
használható Pfizer-Biontech vakcinát 
ajánlja fel.

A kórházi oltópontok mellett a vakci-
nát igénylő házi gyermekorvosoknál is 
lesz majd oltás. A házi gyermekorvosok 
és vegyes praxisok az általuk leadott 
igény szerint kapnak majd vakcinát.

A házi gyermekorvosok részére ki-
adott szakmai ajánlás szerint az ol-
tást először a krónikus betegségben 
szenvedő, például szervtranszplan-
tált, daganatos beteg (beleértve a vér-
képző rendszer malignus betegségét), 
krónikus veseelégtelen, cukorbeteg, 
malnutrícióban szenvedő, autoim-
mun beteg, vagy egyéb krónikus beteg-
ség miatt kiemelt kockázati csoport-
ba tartozó – szülő által beoltatni kívánt 
– gyermekek számára biztosítják. Ha 
ilyen gyermek a praxisban nincs, vagy 
nem kívánja (nem jelzi a háziorvosnak) 
a szülő a krónikus beteg gyermek oltá-
sát, akkor az oltóanyag várakozás nél-
kül beadható egészséges gyermeknek 
is. Egy ampullában 10 gyermek oltásá-
hoz való vakcina lesz, így az oltást is en-
nek megfelelően úgy kell megszervezni, 
hogy egy kinyitott ampullára 10 gyer-

meket kell szervezni a házi gyermekor-
vosoknak is.

Az első szállítmányban várhatóan 
138 ezer adag vakcina érkezik, amely-
nek a fele – tehát 69 ezer adag vakcina – 
oltható el, a másik felét félre kell tenni a 
második oltáshoz, mert a további gyer-
mekvakcina-szállítmányok sorsa még 
bizonytalan. A második oltás a gyerme-
keknél is az első oltás után 3 héttel lesz 
esedékes.

A vakcinainfo.gov.hu honlap folyama-
tosan nyitva van az 5–11 éves gyerme-
kek regisztrálásához. A szülők a gyer-
mek adataival és eddig a regisztrációnál 
még nem használt e-mail címmel rög-
zíthetik a gyermeket. Egy e-mail cím-
ről egy gyermeket lehet rögzíteni. Kérik 
a szülőket, hogy pontosan adják meg a 
gyermek adatait és az elérhetőségeket! 
Csak az ötödik életévet betöltött gyer-
mek regisztrálható érvényesen!

A regisztráció érvényesítése, a meg-
adott adatok hitelességének ellenőr-
zése 1–3 napot vehet igénybe. Az in-
ternetes időpontfoglalóban csak az 
érvényesen regisztrált szülők fognak 
tudni időpontot foglalni.

(koroNaVIruS.goV.hu)

olthatják 
a kisiskolásokat
Megnyílt az időpontfoglaló az 5–11 éves gyerekek vakcinációjához
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interjú, riport

csütörtökön évzáró megbeszélésen 
értékelték a Pincejárat 2021-es ered-
ményeit és tanulságait. az Vársze-
gi Pincészetben rendezett eseményen 
karsay ferenc polgármester találko-
zott a Pincejárat partnereivel, valamint 
Szepesfalvy anna és Dankóné hegedűs 
Jolán alpolgármesterekkel. amiben 
mindannyian egyetértettek: hiába oko-
zott nehézségeket a pandémia, a kultu-
rális és gasztronómiai programsorozat 
továbbra is sikertörténet.

„2021 semmilyen szempontból nem volt 
szokványosnak és könnyűnek nevezhe-
tő, a Pincejárat mégis sikeres évet zárt 
– összegzett lapunknak Deutsch Ani-
ta, a Budafoki Bornegyed projekt mű-
vészeti vezetője. – A projekt az eszten-
dő első három hónapjában a lezárások 
miatt az online térben valósult meg: 
többek között a zenei tehetségkutató 
verseny, az online pincekvíz és a hely-
történeti séta. Továbbá: a Bornegyed 
YouTube-csatorna újabb helytörténeti 
kisfilmekkel gazdagodott, és azóta is fo-
lyamatosan frissül.”

Idén új helyszínek is bekapcsolódtak: 
a Magdolna Udvar a kiállításaival és tár-
latvezetésekkel, Majecsko  kávéháza a 
kerület süteményével és borkínálatával, 
a BORgiorno és a Porta Budafok pedig 
kerületi borválogatással és borkósto-
lóval színesítette a palettát. Megjelen-
tünk szakmai programokon és konfe-
renciákon, például az Országos Levéltári 
Piknik és a VIII. Magyar Várostörténe-
ti Konferencián és Bortörténeti Kiállítá-
son. Négy éve elérhető, és folyamatosan 
frissül a Budafoki Borlap Bitai Gergely 
sommelier közreműködésével. Külön 
helyszínként jelentünk meg a Kerület 
Napján és a Budafoki Bornapokon.

Az év elején a szezonnyitó Pince-
járat márciusban a koronavírus-ren-
delkezések miatt online valósult meg 
a Bornegyed Facebook-oldalán ke-
resztül. Áprilisban online zenei te-
hetségkutató eredményhirdetésével 
és borkóstolóval vártuk a közönsé-
get. Májusban a teraszok is kinyithat-
tak a Pincejáraton. Június volt az első 
hónap, amikor már teljes egészében 
hagyományos formájában valósultak 
meg a programok. Múzeumlátogatás 
és vezetett pinceséta várta a látogató-
kat a Törley Pezsgőmanufaktúrában. A 

Borvárosban betekintést nyerhettek a 
borkészítés fő lépéseibe, a helyes kós-
tolás menetébe, és megismerkedhet-
tek a főbb szőlőfajtákkal és borstílu-
sokkal is.

Júliusban kiemelt helyszínként a 
Záborszky Pince-Borváros finom éte-
lekkel és budafoki borválogatással vár-
ta a vendégeket. A Kerület napi prog-
ramsorozathoz csatlakozva a Pincejárat 
a Városház téri Borligetben képviseltet-
te magát budafoki borválogatással, fi-
nom fröccsökkel és harapnivalókkal. 
Augusztusban a Magdolna Udvarból 
indulva a látogatók betekintést nyer-
tek a 18. századi Promontor rejtelme-
ibe, és „Promontor asszonyai” címmel 
megismerkedhettek azokkal a nőala-
kokkal, akik hatással voltak Budafok/
Promontor életére.

Megnyílt a borfesztivál alatt igen 
kedvelt Szieszta Pont területén a 
BORgiorno fröccsterasz, mely gasztro-
nómiai programokkal, budafoki borvá-
logatással, szabadtéri színpadán zenés 
programokkal várta az érdeklődőket.

Szeptemberben a Budafoki Bornapo-
kon a Pincejárat külön helyszínnel, a Bor-
ligettel vett részt a kétnapos programso-
rozaton. Évek óta az egyik leglátogatottabb 
hónap az október. A Pincejáraton utoljára 
nyitott ki a Barlanglakás Emlékmúzeum, 
és az időjárás miatt utoljára indultak a te-
matikus séták. A Magdolna Udvarban a 
Helytörténeti Gyűjteményben tárlatveze-
tés várta az érdeklődőket. A Törley Pezs-
gőmanufaktúrában, a Tangazdaságban, 
a Katona Borházban, a Borvárosban és a 
Várszegi Pincészetben vezetett pinceséták 
fogadták a látogatókat.

November nem is szólhatott más-
ról, mint a libasültről és az újborról. Az 
egyik legsikeresebb hónap volt látoga-
tószám tekintetében is.

Az évzáró decemberi Pincejárat az 
advent jegyében telt. Forralt bor és ün-
nepi hangulat várta a látogatókat. A 
BORgiorno melletti korcsolyapálya is 
ezen a napon nyílt meg, a Katona Borház-
ban pedig először debütált nagy érdeklő-
déssel övezve a borkóstoló játék.

ch. gáll aNDráS

Sikertörténet 
a Borvárosban
A járvány ellenére is igen sikeres évet zárt a Budafoki pincejárat

A Promontorium Borlovagrend tag-
ja, Nyúlné Pühra Beáta nyerte el az Év 
bortermelője Magyarországon díjat. A 
Nyakas Pincészet főborásza nem csalá-
di indíttatásból találta meg a hivatását, 
saját döntésének köszönhetően immár 
37 éve foglalkozik a szenvedélyével, és 
szenvedélyesen rajong Budafokért.

– Mivel érdemelte ki a megtisztelő 
elismerést?

– A cím elnevezése sokatmondó: 
nem egy bor kiváló minőségének elis-
merését jelenti, hanem a díjazott bor-
termelő több éven át tartó, kiemelke-
dő teljesítményéért, borainak állandó 
kiváló minőségéért, azok hazai és kül-
földi sikereiért adományozható. Ez te-
hát a magyar borászok által elnyerhető 
legrangosabb hazai kitüntetés. A díjat 
az Év bortermelője elnevezéssel 1991-
ben adták át először azzal a szándék-
kal, hogy elismerje egy-egy hazai bo-
rász kimagasló szakmai teljesítményét, 
többéves munkáját. Mostanra sokkal 
nagyobb lett a verseny. A minőségen 
kívül számítanak a borversenyen elért 
eredmények, a marketing, a külcsín és 
a belbecs, a borászat iránt keltett szim-
pátia és nem utolsósorban a borász 
személye. A számtalan boros rendez-
vénynek köszönhetően a választók, je-

lölők a borászokat személyesen isme-
rik, rengeteg alkalom nyílt arra, hogy 
beszélgessenek velünk. Nekem az idei 
év volt a harmadik, amikor az első öt 
jelölt közé bekerülhettem, és az első, 
amikor engem hirdettek ki győztesnek.

– Miért pont idén jött ki a lépés?
– Mondhatjuk szerencsének, vélet-

lennek, a sors akaratának, vagy igazán 
most tartottak érdemesnek, hogy visel-
hessem ezt a kitüntető címet.

– Mióta foglalkozik borászattal, mi-
kor lett a Nyakas Pincészet főborásza? 
Családi tradíció játszott szerepet a bor-
ral való kapcsolatában, vagy egyéni ér-
deklődés vonzotta?

– 1994-ben kezdtem el járni a Soós 
István Élelmiszeripari és Borászati 
Szakközépiskolába, aztán a Kertészeti 
Egyetem Élelmiszeripari Karán, később 
a Doktori Iskolán folytattam a tanul-
mányaimat. 2000 májusában kezdtem 
el dolgozni az akkor még Nyakashegy 
Kft. néven szereplő, mai nevén Nya-
kas Pince Zrt.-nél. Az egész életem, a 
tanulmányaimmal együtt a borászat-
ról szól immár harminchét éve. Sajnos 
nem családi indíttatásból indulhattam 
el ezen a pályán, de örömmel mondha-
tom, hogy huszonegy éve gyakorló bo-
rászként tevékenykedhetek.

– Mióta tagja a Promontorium Borlo-
vagrendnek?

– 2017. szeptember másodikától. Na-
gyon nagy megtiszteltetés volt bekerülni 
abba a borlovagrendbe, amelyet a men-
torom, korábbi igazgatóm és technológia 
tanárom, Gazdag László alapított.

– Milyen a kapcsolata Budafokkal, 
kötődik a XXII. kerülethez?

– Tulajdonképpen a szívem legfonto-
sabb csücske! A kerületben váltam fel-
nőtté, itt találtam meg a szakmámat az 
igazi alma mater által. Budafok-Tétény 
az első szerelem, a diplomamunkám és 
a doktori munkám színhelye, a borlo-
vagrendem „otthona”. SZ. l.

Borlovagunk a legjobbak között
Az év magyarországi bortermelőjének Budafok a szíve csücske

Elismerő díjakat adott át a Főváros nap-
ján Budapest Főváros Önkormányza-
ta azoknak, akik a főváros életében je-
lentős, meghatározó szerepet töltenek 
be, kiemelkedő teljesítményükkel Ma-
gyarországnak, Budapestnek dicsősé-
get szereztek.

A díjazottak közül tevékenységük 
révén öten is Budafok-Tétényhez kö-
tődnek. Budapest Főváros Közgyűlé-
se Pro Urbe Budapest díjat adományo-
zott Beke-Farkas Nándornak. A 100 
Tagú Cigányzenekar elnök-menedzse-
re, a Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének 
kitüntetettje a magyar és cigányzenei 
kultúrában végzett fáradhatatlan, ér-
tékteremtő munkájáért, az ifjúság zenei 
képzésében játszott szerepéért, a mű-
vészeti életben elért kimagasló ered-
ményeiért kapta az elismerést.

A 100 Tagú Cigányzenekar februárban 
költözött Budafok-Téténybe, és a Cziffra 
Központban rendezkedett be. Az együt-
tes, amelynek örökös tiszteletbeli elnö-
ke Cziffra György, tavasz óta próbál a ke-
rületben, és már több nagyzenekari és 
kamarazenei koncertet adott Budafok-
Tétényben, ahol hangszersimogató prog-
ramján a gyerekeknek is bemutatkozott.

Pro Urbe Budapest díjat kapott a ke-
rületünkben élő Kirschner Péter is. A 
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnö-
ke Budapest zsidó múltjának, kulturális 
közösségének megőrzéséért, gyarapítá-
sáért, népszerűsítéséért, több évtizedes 
munkájáért, Budapest kulturális életét 
gazdagító tevékenységéért, új kezdemé-
nyezéséért vehette át a kitüntetést.

Budapest Díjban részesült a 2017-ben 
alakult Re-Formáló. A szociális, oktatá-
si és sportegyesületet a szegénység eny-
hítése, a szociális elesettség csökkenté-
se érdekében végzett magas színvonalú 
tevékenysége, valamint élelmiszermen-
tése eredményeként, rászorulók százait 
segítő munkája elismeréseként tüntette 
ki Budapest Főváros Közgyűlése. A szer-
vezet önkéntesei úgynevezett Enni adok 

ételdobozokat helyeznek ki a hajlékta-
lanok és a többi rászoruló ember részé-
re. A vízálló és UV védett szekrényekből 
tartós élelmiszert, pékárut, zöldséget 
és gyümölcsöt vehetnek ki a rászorul-
tak, személyenként naponta három da-
rabot. Az Enni adok dobozokba bárki 
betehet ennivalót, például lekvárt vagy 
befőttet is, az önkéntes csapat tagjai pe-
dig naponta többször ellenőrzik a kész-
letet és takarítják a szekrényeket. Kerü-
letünkben három helyszínen található 
Enni adok ételdoboz: a Háros utca 116., 
a Méhész utca 19. és a Dózsa György út 
55. szám alatt.

Aki segíteni szeretné az egyesület 
munkáját vagy segítséget kérne tőlük, 
az a reformalo.egyesulet@gmail.com 
e-mail címen vagy a 06-30/296-4361-es 
telefonszámon jelentkezhet.

A tűzzománcművészetben végzett, 
nemzetközileg is kimagasló, több év-
tizedes munkássága elismeréseként, 
valamint fiatal művészek felkarolásá-
ban, a kultúra terjesztésében játszott 
szerepéért Budapest Díjban részesült 
Radóczy Mária. A tűzzománcművész, 
aki élete folyamán nemegyszer jóté-
konykodott már, a díjjal járó több száz-
ezer forintot a budafoki mentőállomás-
nak ajánlotta fel. A Budatétényben élő 
és alkotó művész a Nádasdy Kálmán 
Művészeti Iskolában tanított, és Buda-
pest-szerte művészeti szakköröket ve-
zetett. A gyerekekkel, fiatalokkal való 
foglalkozás „gyümölcse” számos kép-
ző- és iparművész, akiknek rendszere-
sen bemutatkozási lehetőséget kínált 
Dézsmaház utcai galériájában.

Budapest Főváros Közgyűlése Fővá-
rosért Emlékzászló díjat adományozott 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Dél-budai Kirendeltségének Bu-
dapest dél-budai régiója lakosságának 
védelme érdekében, a veszélyhelyzetek 
megelőzésében és a károk felszámolá-
sában magas színvonalon nyújtott szol-
gálata elismeréseként.

 TaMáS aNgéla

Advent idején tartották meg az év utolsó 
Budafoki Pincejáratát, december 4-én, 
szombaton. Borkóstolókon és pincesé-
tákon vehettünk részt a Törley Pezsgő-
manufaktúrában, a Záborszky Pince – 
Borvárosban, a Soós István Borászati 
Technikum Tangazdaságában.

A Záborszky Pincében budafoki bor-
ismereti „sétát” szerveztek Bitai Ger-
gely sommelier-vel. Katona Borházban 
szintén borkóstolóval egybekötött pin-
cesétára illetve népszerű borkóstoló já-
tékra várták a Pincejárat résztvevőit, mi-
közben bor- és gasztrokalandozásokra 
várta az érdeklődőket a Seybold–Garab 

Pince is. Vacsorára kemencében sült 
csülköt kínáltak forralt borral és egy po-
hár vörösborral. A Várszegi Pincészet-
ben szintén vacsora is járt a borkóstoló 
és az Oti Voice & Bass muzsikája mellé. 

A Pincejáraton a Magdolna Udvar-
ban is voltak programok, például tár-
latvezetések, Majecsko kávézójában 
pedig forralt bort, házi süteményt és 
pezsgőkrémet lehetett fogyasztani. A 
BORgiornónál, a Szieszta Ponton forralt 
borokat, meleg italokat lehetett kóstol-
ni. A közelben pedig egész nap nyitott 
jégpálya várja a korcsolyázás szerelme-
seit. (Vh – BorNegyeD.hu)

Kitüntetések 
a Főváros napján
Budapestért Díjat kapott a kerületi rászorulókon 
segítő Re-Formáló Egyesület is

ünnepi pincejárat
Megtartották az év utolsó Budafoki pincejáratát

Deutsch anita és Tippold annamária



MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Mindenféle vízvezeték-szerelési 
munka gyors elvégzése!

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.  
Megjelenési lehetőségekkel 
kapcsolatban kérje tanácsadó 
kollégáink segítségét! 
Telefon: 06-20/9589-700, 
e-mail: office@keruletilapok.hu

Apróhirdetés
apróhirdetés-felvétel: 
gyorSNyoMDa, 
ProMoNTor uDVar
1221 Budapest, 
kossuth. lajos u. 25–29.

Akácméz: 3200 Ft/kg
Hárs méz: 2600 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2600 Ft/kg
Aranyvessző méz: 2600 Ft/kg
Levendula méz: 2600 Ft/kg
Selyemfű méz: 2600 Ft/kg
Vegyes virág: 2200 Ft/kg
Repce méz: 2200 Ft/kg
Erdei méz: 2800 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

SZolgálTaTáS
Szobafestés – mázolás lakótele-
pi lakások, lakóházak, újépítésű házak 
teljeskörű festése, kisebb munkák, ja-
vítások, tisztasági festés, SOS gyors-
munka, megbízható garanciális munka. 
Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán 06-
30/452-9812

autófelvásárlás azonnali készpénzfize-
téssel, állapottól függetlenül 0-17 éves 
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 
06-30/6821-390

konténeres sittszállítás, sóder, ter-
mőföld, murva, zöldhulladék. Tel: 06-
20/4646-233

kéménybélelés szakvéleményeztetés-
sel: 06-70/382-1465, víz-gáz központi 
fűtés szerelés, fürdőszoba felújítás: 06-
70/227-3040

kerT
kertészeti és famunkákat vállalok. Mo-
nostori Attila kertész-szőlész Tel: 06-
20-918-0945,

Mindenféle gépi és kézi kerti munkát 
vállalok vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

fakivágás, fűnyírás, sövénynyírás, fű-
kaszálás, bozótirtás. Alkalmi és rend-

szeres kertápolási munkák. Veszélyes 
fák kivágása kötéltechnikával is. Tel.: 
06-30/994-2431

álláS
XI. kerületi hotel luna karbantartót ke-
res heti 20-25 órában. Nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk. Illetve főállású 
vagy csak hétvégi takarítói munkavég-
zésre. Jelentkezni az info@hotelluna.hu 
vagy a 06-20/230-7571-en

Varrónőt keresünk Budafoki varro-
dánkba. Családias kis létszámú műhely, 
rugalmas munkaidő, bejelentett mun-
kaviszony. Tel: 06-30/847-3929,

éleTJáraDék
életjáradéki vagy eltartási szerződést 
kötnék. Leinformálható, megbízható 
személy vagyok! Kálny Csaba +3620/94-
94-94-0

Nagy tapasztalattal rendelkező, fiatal, 
értelmiségi pár életjáradéki szerződést 
kötne egyedülálló, idős személlyel. Mél-
tó, megbecsült, nyugodt életet biztosí-
tunk. Telefon: 06-20/443-0015

régISég
kastélyok berendezéséhez vásárolok 
fesrményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, katonai tárgyakat, 

hagyatékot stb. Üzlet Tel: 06-20/280-
0151, herendi77@gmail.com

készpénzfizetéssel vásárolunk min-
dennemű régiséget! Bútort, csillárt, 
festményt, könyveket, hanglemeze-
ket, irha-szőrme bundákat, dísztárgya-
kat, órákat, kitüntetéseket. GYŰJTEMÉ-
NYEKET, teljes hagyatékot kiürítéssel! 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. www.
antikceg.hu, Jakab Dorina: 06-20/365-
1042

okTaTáS
angol nyelv tanítását vállalom. Tel:  
06-20/500-2791

közép- és általános iskolásoknak kor-
repetálást vállalok. Tel: 06-20/500-2791

Vállal
Szépkorúaknak két diplomás tanárem-
ber szívesen vállal felolvasást, velük el-
beszélget. Tel: 06-20/500-2791

TaNfolyaM
Önvédelmi tanfolyam minden szerdán 
17-18 óráig 14 éves kor felett. Tanfo-
lyamvezető Végvári László 30 éves harc-
művészeti gyakorlattal, melyből 10 évig 
okleveles fegyveres testületi oktató.  
06-70/907-6016.
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hirdetés, hirdetmény

 felhÍVáS  MeghÍVó

Megváltozott 
munkaképességűek 
jelentkezését 
várják
akkreditált foglalkoztatóvá vált a Városfej-
lesztő kft. a XXII. kerületi önkormányzat 
cége rehabilitációs, akkreditációs tanúsít-
vánnyal rendelkezik.

a Városfejlesztő kft. parkfenntartási 
csoportja megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat keres az alábbi munkakö-
rökbe:

• parkfenntartó
• parkápoló
• kertész
• segédmunkás

Jelentkezni lehet a varosfejlesztokft@
bp22.hu e-mail címen, vagy személyesen a 
1221 Bp., Mária Terézia utca 60. szám alatti 
irodában hétköznap 8.00–16.00 óra között.

a Nagytétényi Polgári kör 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2022. január 19-én, szerdán 17 órakor

A MAGyARORSZÁGi 
NÉMETEK 

KiTElEpÍTÉSÉNEK 
75. ÉvFORDulÓJA 

AlKAlMÁBÓl 
MEGEMlÉKEZÉST 

ÉS KOSZORÚZÁST TART 
A NAGyTÉTÉNyi 

SvÁB EMlÉKhElyNÉl.
Sok szeretettel várjuk a megemlékezésre kerületünk lakóit.

lászló Istvánné                                                                    Dr.Szirtes edit
Nagytétényi Polgári kör Német Nemzetiségi Önkormányzat    
elnök                                                                          elnök

a Szomszédok Piacának 
piacfelügyelőjét 

a 20/224 36 57-es telefonszámon 
lehet elérni.

VILLANYSZERELŐ / BERENDEZÉSGYÁRTÓ MUNKATÁRS
Főbb feladatok, munkák: Villamos berendezés gyártói feladatok elvégzése (erősáramú installációs és automatika elosztók gyártása egyaránt)

Az álláshoz tartozó elvárások: Erősáramú középfokú végzettség, Önálló vagy csapatban történő precíz, felelősségteljes munkavégzés

 Az állás betöltéséhez előnyt jelent: „B” jogosítvány, Korábbi berendezésgyártói tapasztalat, Mechanikai munkákban, áramsín megmunkálásban való jártasság

 Munkavégzés helye: 1222 Budapest, Gyár utca 14.

Jelentkezés módja: E-mail:  info@hunyadi.hu címre kérjük az önéletrajzot elküldeni

RAKTÁROS – ANYAGBESZERZŐ
Főbb feladatok, munkák: beérkező, kimenő anyagok kezelése, raktárkezelés, készletkezelés, anyagbeszerzés, szállítási feladatok

Az álláshoz tartozó elvárások: B kategóriás jogosítvány, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, MS Excel magabiztos kezelése, Kisebb egyéb ügyintézési feladatok

úMunkavégzés helye: 1222 Budapest, Gyár utca 14.

Jelentkezés módja: E-mail: info@hunyadi.hu címre kérjük az önéletrajzot elküldeni

TiSZTElT vÁSÁRlÓiNK!

TÁJÉKOZTATJuK ÖNÖKET, hOGy 
A piAC üNNEpi nyitvatartása 

az alábbiak szerint alakul:
december 24-én 6.00-tól 12.00 óráig,

december 25. és 26. zárva
december 27., 28., 29., 30. 

6.00-tól 16.00 óráig
december 31. 6.00-tól 12.00 óráig

2022. január 01., 02., 03. zárva
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VÁROSHÁZI 
HÍRADÓ
buDAfOk-tétény
 Kisváros a nagyvárosban

Dél-Budának most már két hokis fel-
legvára van. az egyik itt van a Város-
ház tér mögött, lenn, a Duna-parton, a 
nemrégiben átadott pazar jégsátor. a 
másik mintegy tíz kilométerrel beljebb, 
a városközpont felé, lágymányoson, a 
Tüskecsarnok. ahol a nagy múltú klub, 
az 1875-ben alapított Mac „leányválla-
lata”, a Mac hkB Újbuda működik, nem 
is egy budafoki illetőségű srácot foglal-
koztatva, a legendás kangyal Balázs, az 
egyik szapporói hős irányításával.

A kis költségvetésű – legalábbis a riváli-
sokhoz mérten szerény büdzséjű – egy-
let jelenleg 22 fordulóban szerzett 43 
pontjával az ötödik helyen áll az Erste 
Liga néven futó magyar bajnokságban.

„A miénk a második legfiatalabb 
csapat az egész ligában, 22,5 év az át-
lagéletkor, ennek a ténynek, valamint 
a költségvetésünknek a tükrében ez 
a helyezés több mint kiváló – mondta 
Kangyal Balázs vezetőedző. – Körülbelül 
egynegyede a büdzsénk annak, amivel 
akkor rendelkeztünk, amikor a szlovák 
bajnokságban szerepeltünk. Változott a 
tulajdonosi szerkezet, a Covid-19 is ne-
hézséget okozott, mi főleg magánado-
mányokból, klubszeretetből és a klub 
iránti lojalitásból táplálkozunk. Állami 
kötődésünk, az utánpótlás-nevelést le-
számítva, tulajdonképpen nincs. Annak 
viszont haszonélvezői vagyunk, hogy a 
kormány ennyire elkötelezett az után-
pótlás-nevelés iránt, hiszen a TAO az 
egyik legfontosabb forrásunk. A felnőtt 
keretünknek a fele 20 év alatti vagy 20 
éves, van olyan klub az Erste Ligában, 
ahol mindenki felnőttkorú.”

A MAC központi bázisa Zugló, illetve a 
Tüskecsarnok környéke, tehát Lágymá-
nyos, de Budafokról is szippant be gye-
rekeket.

„Már akkor is voltak budafoki fiatalja-
ink, amikor kizárólag Zuglóból merítette 
az utánpótlását a MAC, most pedig, hogy 

a Tüskecsarnok az egyik bázisunk, még 
többen vannak, a felnőttcsapatunkban is 
játszik budafoki illetőségű hokis – em-
lítette a vezetőedző. – Mivel kimagasló 
munkát végünk a gyerekekkel, rengete-
gen jelentkeznek, egy bizonyos létszám 
fölött már nem tudunk befogadni srá-
cokat, a plafon háromszáz fő, annyi gye-
rekkel dolgozunk az utánpótlásunkban. 
Köztük értelemszerűen vannak budafo-
kiak. Most, hogy kiemelt akadémia let-
tünk a Fehérvárral, a Miskolccal és az 
Újpesttel együtt, ez felszippantja a 16, 
18 és a 20 éves korosztályt. Éppen a sok 
jelentkező miatt lehet látni a nehézsé-
geket, kevés a jégfelület, edzőkben is 
hiányt szenvedünk, ha lehet azt mon-
dani, ez a népszerűségünk átka. Amikor 
2008-ban Szapporóban kiharcoltuk az A 
csoportos tagságot, ugrásszerűen meg-

nőtt a hokizni vágyó gyerekek száma, és 
ez a hullám még ma is tart.”

Kangyal Balázs szerint a sok gyere-
ket a kis szatelitkluboknak kellene fel-
szippantaniuk, a legjobbakat pedig a ki-
emelt négy akadémián, amelyek most 
kezdtek működni, kellene képezni, a 
speciális edzőkkel.

„Nagyszerű kezdeményezés a bu-
dafoki jégsátor, amennyire én tudom, 
egyedülálló Magyarországon, hogy egy 
polgármester így lelkesedjen a hokiért, 
mint Karsay Ferenc, a XXII. kerület ve-
zetője – jegyzi meg Kangyal. – A buda-
fokiak az Erzsébeti Farkasokkal, Dobos 
Tamásékkal kooperálnak, nem velünk, 
de ez nem baj, abból is az egyetemes 
magyar jégkorong profitál.”

Azaz értelemszerűen Budafok-Té-
tény is. ch. gáll aNDráS

Dél-Buda hokis fellegvárai
A MAC a második legfiatalabb csapat az egész jégkorongligában

egyelőre vége az őszi vesszőfutás-
nak, ez az egyetlen jó hír, amellyel 
szolgálni tudunk a budafoki szurko-
lóknak. Mert bizony a csapat a 19. és 
a 20. fordulóban is vereséget szen-
vedett – előbb 1-0-ra a Diósgyőrtől, 
majd 3-0-ra a kiesőjelölt III. kerület-
től –, és a 18., kieső helyen telel. en-
nél sokkal jobbra számítottunk!

„Szép volt, fiúk!” De régen hallottuk 
ezt az örömrivalgást a Promontor utcai 
BMTE-stadionban! Vasárnap három-
negyed háromkor felharsant a kórus, 
csak volt egy kis probléma: a vendég 
III. Kerületi TVE csapatát éltette, amely 
az ősz legfájóbb vereségét mérte a Bu-
dafokra. Az elkeserítő 0-3 azt jelentet-
te, hogy a tavasszal még NB I-es csa-
patunk a kiesőzóna közvetlen közelébe 
sodródott, sőt, mivel négy órával ké-
sőbb a Békéscsaba idegenben 2-1-re 
legyőzte a Szegedet, a 18., pillanat-
nyilag kieső helyen fejezte be az őszi 
szezont. Vagy ha úgy vesszük, kezdte 
a tavaszit, hiszen a decemberre előre 
hozott 20. forduló már a második félidő 
első mérkőzése volt.

Hogy négy hónap alatt mekko-
ra utat tett meg a BMTE – és sajnos 

nem felfelé… –, arra itt a bizonyság: 
augusztusban, az első fordulóban – 
idegenben! – még 4-0-ra vertük a III. 
Kerületet. Akkor visszakerülési ál-
mokat dédelgettünk, azt hittük, csak 
múló rosszullét ez az idény a máso-
dik vonalban. Aztán ahogy telt-múlt 
az idő, egyre borongósabb lett a han-
gulatunk.

A vasárnapi mérkőzés olyan volt, 
mint egy másfél órás rémálom. A 
BMTE tiszteletbeli elnöke, Jakab Já-
nos mellett néztem végig a mérkő-
zést, és fájdalmas volt látni Jaksi bá’ 
szenvedését. A rutinos sportvezető 
olykor csak elfojtott egy-egy jelzőt, és 
halkan jegyezte meg: „Ez nagyon ke-
vés…”

Továbbra is bízom abban, hogy egy 
átszervezett csapattal, jó téli alapo-
zással vissza tudunk kapaszkodni a 
középmezőnybe – mondta a tisztelet-
beli elnök, aki még hozzátette, hogy 
továbbra is él a bizalom Csizmadia 
Csaba iránt, hiszen a klubvezetők nem 
ők tartják az őszi gyengélkedés oká-
nak. – Be kell vallanom, Boér Gáborral 
nem húztunk jót, nem passzolt a csa-
pathoz, Csizi nagyon nehéz helyzetben 
vette át az együttest, és egyelőre nem 

sikerült lelket verni ezekbe a hiteha-
gyott játékosokba.”

Amikor ezeket mondta Jakab Já-
nos, már 2-0-ra vezetett az ellenfél 
Horváth Olivér és Rabatin Richárd gól-
jával, és a befejezés sem sikerült fé-
nyesebbre. Két óriási helyzet elpuská-
zása után Remili Mohamed beállította 
a 3-0-s végeredményt, amit a vendé-
gek szurkolói „Szép volt, fiúk!” kórus-
sal fogadtak, a pár tucatnyi BMTE-

drukker pedig rázendített a „K…a 
gyenge!” szövegű mondókára.

Ami azt illeti, tényleg nagyon gyen-
ge volt…

Csizmadia Csaba lehangoltan ér-
tékelt: „A múlt vasárnapi, DVTK ellen 
1-0-ra elveszített mérkőzéshez hason-
lóan most is megvoltak a lehetősége-
ink az elején, de ezeket nem tudtuk ki-
használni. Választ kell találnunk arra 
a kérdésre, hogy miért nem vagyunk 

képesek akciógólt szerezni… Az el-
lenfél az első helyzetéből betalált, ne-
künk pedig futnunk kellett az ered-
mény után, ami mindig nagyon nehéz. 
Az előttünk álló időszakban komolyan 
el kell gondolkodnunk bizonyos dolgo-
kon, és egy jó felkészülést kell csinál-
nunk ahhoz, hogy tavasszal a másik 
arcunkat mutatva előre lépjünk. Ahogy 
az elmúlt időszakban teljesítettünk, az 
nagyon kevés.” ch. gáll aNDráS

kieső helyen 
a BMTe
három góllal kikaptak labdarúgóink 
a iii. Kerületi TvE csapatától

folyTaTáS aZ 1. olDalról
Mint ismert, a jégsátor területe az ős-
időktől kezdve a sportot szolgálta, hi-
szen itt volt a legendás BIK-pálya, a Bu-
dafoki Ifjúsági Kör létesítménye, amely 
egészen 1965-ig létezett a kerület, il-
letve 1950 előtt még az önálló település 
testmozgást kedvelő fiataljainak – és 
nem csak fiataljainak – nagy örömére. 
Az idősebb budafokiak közül még sokan 
emlékeznek a BIK-pályára, ami nem-
csak a labdarúgás és az atlétika célja-
it szolgálta, hanem a hideg teleken fel-
öntötték vízzel, és százak korcsolyáztak 
a természetes jegén.

A kerület az ingatlant biztosította a 
beruházáshoz, az üzemeltetést a Pest-
erzsébeti Farkasok Hockey Club vég-
zi. Az egyesület az eddigi információk 
szerint 430 óvodásnak biztosít a jégsá-
torban sportolási lehetőséget. A ter-
vek szerint minden kerületi gyermek 
térítésmentesen használhatja a jégpá-
lyát a mindennapos testnevelés kere-

tein belül, ahogy például a tanuszodát 
is, a tanórákon, szervezett formában. 
A klub „haszna”, hogy kiválogathatja a 
legügyesebb gyerekeket a jégkorong, a 
gyorskorcsolya és műkorcsolya sport-
ágakban.

A jégsátor koncepciójáról már az-
előtt döntöttek, mielőtt megépítették 
a DunaFok szabadidőparkot és torna-
pályát, amihez a TÉR_KÖZ pályázaton 
nyert el pénzt a fővárostól az önkor-
mányzat Tarlós István főpolgármester-
sége idején. Van itt kosár- és kézilabda-
pálya, street workout eszközök, s még 
egy Natura 2000-es védett természeti 
terület is a Duna partján. Itt állították fel 
az akkor egyedülálló Szmolenszk-em-
lékművet is. A beruházásra felhasznált 
építési területen korábban sitthalmokat 
temettek el, és tizennégy invazív fa állt, 
akácok és nyárfák. Ezeket előre pótol-
ták, és az építkezés megfelelt minden 
jogszabálynak, a környezetvédelmi elő-
írásoknak is.

Megnyílt a jégsátor
A nagyközönség csütörtökön próbálhatta ki 
először a korcsolyapályát


